
   Şok  
Prof Dr Agop ÇITAK 

 
İstanbul Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 
Çocuk Yoğun Bakım BD 



Tanım 
• Şok: 
    Dolaşım sistemindeki yetersizlik nedeniyle hücrelerin 

gereksinimi olan oksijen ve besin maddelerinin 
karşılanamaması. 

 

 
 

    

 
Global Hipoksemi 

Hücre hasarı 
Ölüm 



DO2=Cardiac Output x 1.34 (Hgb x SaO2) + Pa02 x 
0.003 

O2O2O2O2O2 O2O2O2O2O2O2 Oxygen Express 

Ca02 

DO2 = Arter Oksijen Miktarı ×  Kalp Debisi  
DO2 = (1.34 ×  Hgb × SaO2 + 0.003 × PaO2) × KD 



Dokuya O2 
sunumu (DO2) 

Kalp Debisi 

DO2 = Arter Oksijen Miktarı ×  Kalp Debisi  
DO2 = (1.34 ×  Hgb × SaO2 + 0.003 × PaO2) × KD 

Oksijen taşıma 
kapasitesi 

Hb Sat O2 

havayolu solunum Fi O2 

KTA 
Atım 
hacmi 

Önyük Ardyük Kasılma 

O2O2O2O O2O2O2O2 



Doku Perfüzyonu İçin…. 

1. Sıvı Hacmi (kan): Önyük 
2. Pompa (kalp): Kasılma 
3. Kap  (kan damarları): Ardyük 
 
Bu üç komponentten birinde bozukluk perfüzyonu 
etkiler 



Kan Basıncı Doku  perfüzyonu 

 Kalp 
Debisi 

x Vasküler direnç 



Talep  Arz 



↓ Arz  ↑ Talep   

Şok 



Aerobik Metabolizma 

6 O2 

GLUKOZ 

METABOLİZMA 

6 CO2 

6 H2O 

36 ATP 

ISI (417 kcal) 



Anaerobik Metabolizma 

GLUKOZ METABOLIZMA 

2 LAKTIK ASID 

2 ATP 

ISI (32 kcal) 



Şok: Hücreler 

  ŞOK = ATP eksikliği 



    Kardiyovasküler  
          sistem 
 

 
Taşikardi 

 
 
 

Sistematik damar 
direncinde artış 

 
 
 

Kalp yetersizliği 
 
 
 

Bradikardi 
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              MSS 
 
 

 
İrritabilite 
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Dismotilite 
 
 
 

İleus 
 
 
 
 

3. boşlukta sıvı 
birikim 

 
 
 

Barsak 
seslerinde 
yavaşlama 

       Böbrek 
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Oligüri 
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            Oksijen ve Glukoz Yoksunluğu  
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Sunan
Sunum Notları
Unutulmamalı ki glikoz/oksijen dağılımının bozulduğu hastada, ilk dakikalarda doğru girişimler yapılamazsa mortalite ve/veya morbidite kaçınılmaz olacaktır



Organ 
tutulumu 

Ölüm  

0 3.3 

1 6.25  

2 15.7 

3 38.5  

4 62.5  

5 70.0 

6  100.0 

Organ Tutulumu ve Mortalite 



Şokta Kompansatuvar Mekanizmalar 
Yetersiz Kaldığında 

Kompanse şok 

Hipotansif şok 

Kardiyak arrest 

Saatler içinde 

Dakikalar içinde 



Hipotansiyon sınırları 

Yaş Alt sınır 

0-28 gün 60 mmHg 

1 ay-1 yaş 70 mmHg 

1-10 yaş 70 mmHg + (2 x yaş) 

> 10 yaş 90 mmHg 

Sunan
Sunum Notları
60 mm Hg in term neonates (0 to 28 days)● 70 mm Hg in infants (1 month to 12 months)● 70 mm Hg  (2  age in years) in children 1 to 10 years● 90 mm Hg in children 10 years of age



Şoka Hemodinamik Cevap 

Vasküler 
direnç 

Kan basıncı Kalp  
debisi 

 Kompanse 
şok Dekompanse şok 

140 

100 

60 
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Sunan
Sunum Notları
Slide 11: Hemodynamic Response to Shock in Infants and ChildrenThis figure illustrates typical changes in heart rate, blood pressure, and cardiac output as the child moves from compensated to decompensated (ie, hypovolemic to hypotensive) shock. Note that tachycardia without hypotension is present in compensated shock.  Blood pressure is initially maintained through an increase in systemic vascular resistance.As cardiac output falls further, blood pressure begins to fall, and shock is characterized as decompensated shock.



Klinik Bulgular 

• ERKEN (Kompanse) 

Sinuzal taşikardi (erken belirti) 

KDZ uzamaya başlar 
Hafif taşipne 
İrritabilite 
İdrar miktarı azalır 
Kan basıncı normal 
 

• GEÇ (Dekompanse) 

Taşikardi ve taşipne artar 

KDZ uzar 
Oligüri 
Ajitasyon-koma 
Hipotoni, KVR’lerin azalması 
Hipotansiyon 



Çocuklardaki Kalp Hızları 

  85               220             300 
Normal 

SVT 

Normal 

60                                 180           200 

SVT 

Çocuk 

Bebeklerde 

Sinüs Taşikardisi 

Sinüs Taşikardisi 

Sunan
Sunum Notları
Slide 16: Typical Ranges of Heart Rates in Children The heart rate in infants and children normally varies with age and activity.The “normal” range of heart rate decreases as the child ages.Heart rate must be evaluated in the context of the patient’s clinical condition. Heart rate increases with fever, anxiety, pain, or shock. A healthy, screaming 6-year-old child may have a heart rate of �130 bpm.The same heart rate of 130 bpm in a quiet 6-year-old child may be evidence of shock.Increased heart rate (tachycardia) may be a nonspecific sign of cardiorespiratory distress.Heart rate ranges for normal sinus rhythm, sinus tachycardia, and supraventricular tachycardia (SVT) overlap, as depicted in the slide.The diagnosis of SVT should always be considered when the heart rate is more than 220 bpm in an infant and more than 180 bpm in a child.



Normal Kalp Hızları 
YAŞ UYANIKKEN ORTALAMA UYKUDA 

Yenidoğan-3ay 85-205 140 80-160 

3ay-2 yaş 100-190 130 75-160 

2 yaş-10 yaş 60-140 80 60-90 

10 yaş ve üzeri  60-100 
 

75 50-90 
 



ŞOK’un sınıflaması 
 

1. Hipovolemik  

2. Distribütif (septik, nörojenik, anaflaktik vb) 

3. Kardiyojenik 

4. Obstrüktif  



Hipovolemik şok 

Önyük Kontraktilite Ard yük 
Azalmış Normal, artmış Artmış 

• Tüm dünyada en sık şok nedeni 
– Gastroenterit 
– Kanama 
– Kusma 
– Yetersiz sıvı alımı 
– Osmotik diürez (Diabetik ketoasidoz) 
– Yanık 
– Üçüncü boşluklara sıvı kaybı 



Kardiyojenik şok 
• Myokard disfonksiyonu 

– Konj. kalp hast.  
– Myokardit 
– Kardiyomyopati 
– Aritmi 
– Sepsis 
– Ritim bzk. 
– Entoksikasyon 
– Travma 

Önyük Kontraktilite Ard yük 
Değişken Azalmış Artmış 

A
tı
m
 v

ol
üm

ü 
SVR 

A’ 

C’ 

B A 

C 

CO= (MAP-CVP)/SVR 
MAP∞ SVR x CO 

Sunan
Sunum Notları
Kompansatuvar mekanizmalar SVR artışı kardiyojenik şokta LV önündeki yükü artırdığı için ters etkili olurSVR azaltan tedaviler CO artıracaktır, ancak kan basıncı sabit kalacaktırSağlam kalp SVR artıkça kan basıncını artıracaktırMyokard fonk bozuk olan kalpte SVR artıkça, kontraktile artışı ile kan basıncı kompanse edilemeyeceği için MAP sabit kalacak SV düşecek



Obstrüktif Şok 

• Kardiyak tamponad 
• Tansiyon pnömotoraks 
• Masif pulmoner arter trombozu 
• Duktus bağımlı konj. kalp hast. 
 Kalp debisi belirgin azalmış, sistemik vasküler direnç 

artmıştır 

Önyük Kontraktilite Ard yük 
Azalmış Azalmış Artmış 

Sunan
Sunum Notları
Hiovolemik şoktan ayrımı gerekir, sistemik ve pulmoner venöz konjesyon vardır



Distribütif Şok 
Uygunsuz kan volümü dağılımı (vasodilatasyon, kapiller 

geçirgenlikte artış, rölatif hipovolemi) 
• Septik şok 
• Anaflaktik şok 
• Nörojenik şok 
 

– Kalp debisi değişkendir 
– Sıcak şok (hiperdinamik): Kardiyak debi↑ , SVR↓ 
– Soğuk şok (hipodinamik): Kardiyak debi ↓, SVR ↑ 

Önyük Kontraktilite Ard yük 
Azalmış, N Normal, azalmış Değişken 

Sunan
Sunum Notları
Soğuk şok hipovolemi, kardiyojenik ve opstrüktif şokta gözlenen tablodır



Anafilaktik şok 

• Veno-vazodilatasyon, kapiler geçirgenlikte artış, 
pulmoner vazokonstriksiyon 

• Klinik: 
– Ajitasyon, anksiyete 
– Bulantı, kusma 
– Ürtiker 
– Anjioödem 
– Stridor veya hışıltı 
– Hipotansiyon 
– Taşikardi 

Sunan
Sunum Notları
Pulmoner vazokonst sağ kalp işi yükünü artırır kalbe venöz dönüş azalır ve kalp debisi düşer



Nörojenik şok 

• Kalp ve damarlarda sempatik innervasyon kaybı, anormal 
vazodilatasyon 

• Sıklıkla servikal travma (>T6) 
• Geniş nabız basıncı ile hipotansiyon 
• Normal kalp hızı veya bradikardi 

– Kompansatuvar taşikardi yoktur 

Sunan
Sunum Notları
Kafa ve torasik travmaya bağlı olabilirHipovolemik şokta nabız basıncı daralmış, taşikardi



Özet 
Şokun Tipi Bozukluk Fizyolojik Etki Kompansasyon 

Kardiyojenik Kalbin kanı pompalamada 
yetersiz kalması 

↓CO 
 

BaroRc 
↑SVR 

Obstrüktif Kalbin pompalaması iyi 
çıkışta obstrüksiyon var  ↓CO BaroRc 

↑SVR 

Hipovolemik 
Kalbin pompalaması iyi 
yeterli pompalayacak kan 
hacmi yok  

↓CO BaroRc 
↑SVR 

Distributif 
Kalbin pompalaması iyi  
Fakat periferik 
vazodilatasyon var 

↓SVR 
 ↑CO 



Sepsis 

Bone et al. Chest 1992;101:1644 

Sepsis SIRS Ciddi Sepsis Septik Şok 

Sistemik Enflamatuar Yanıt + İNF 
 

•  Vücut ısısı: < 36° yada  > 38.5° C 
 

•  Taşikardi: Yaşa göre > 2 SD (eksternal uyarı, kr. ilaç kullanımı, ağrı olmadan ve ½ -4 saat 
sürmesi 

        Bradikardi < 1 yaş: (yaşa göre 10.per altında olması). Eksternal vagal uyarı, β agonist 
bloker ilaç, KKH olmadan ½ saatten uzun sürmesi 
 

•  Taşipne: yaşa göre > 2 SD veya mekanik ventilasyona bağlı olması (Nöromüsküler 
hastalık veya genel anestezi yok) 

 
•  Lökosit: < 4000 yada > 12000 veya band  > 10% 



SIRS Septik Şok 

Sepsis ve sıvı tedavisine rağmen (> 40 ml/kg ilk 1 saat içinde) 
kardiyovasküler disfonksiyon 

  
• Hipotansiyon ( Sistolik kan basıncı < 5 pers) veya 
• Vazoaktif ilaç: Kan basıncını normal düzeyde tutmak için veya 
• Yetersiz organ perfüzyonunu yansıtan 2 parametre 
 Açıklanamayan metabolik asidoz: BE > 5 mEq/L 
 Arter laktat düzeyi normal değerin 2 katı yükselmesi 
 Oligüri: < 0.5 ml/kg/saat 
 KDZ > 5 sn 
 Periferik ve vücut ısı farkı > 3 °C 
 



TEMEL HEDEF 

Doku Perfüzyonu & Doku 
Oksijenizasyonu 



Tedavinin amaçları 
1. Kan oksijen içeriği ve taşıma kapasitesinin artırılması 

10L/dk, %100 oksijen  
Kan transfüzyonu 
Ventilasyonun sağlanması (entübasyon) 

2. Volüm replasmanı (IV-iki damar yolu, açılamazsa IO) 
Sıvı tedavisi 

3. Kalp debisinin düzeltilmesi 
İnotropik, vazopresör, vazodilatatör 

4. Oksijen ihtiyacının azaltılması 
Erken entübasyon 
Sedasyon 

5. Metabolik bozuklukların düzeltilmesi 
Hipoglisemi, hipokalsemi, hiperkalemi, metabolik asidoz 

O2 O
2 

O
2 

O2 

CO2 CO2 Tissue 

Red Blood Cell Red Blood Cell 



Pozisyon 

Kardiyojenik şokta olmayan hastalara şok pozisyonu verilmelidir. 



TEDAVİ 

Havayolu 
 

Solunum 
100 % oksijen ver (Her şokta) 

Gerekirse entübe et 

 

DO2 = Arter Oksijen Miktarı ×  Kalp Debisi  
DO2 = (1.34 ×  Hgb × SaO2 + 0.003 × PaO2) × KD 

 



Hangi durumlarda hasta 
entübe edilmelidir? 

MSS deprese ise  
Havayolu obstrüksiyonu varsa 
Havayolu reflekslerinin kaybı varsa 
Kısa zaman içerisinde klinik durumun bozulması bekleniyor 

ve solunum işi çok artmışsa 
Mekanik ventilasyon ve/veya PEEP ihtiyacı varsa 
 

 



Entübasyon 
• Erken entübasyon  
• Kalp debisinin % 40’ı solunum işi için  
• Oksijen tüketimi azalır 
• Havayolu güvenliği sağlanır 
• Hastanın monitorizasyonu kolaylaşır 
• Sedasyon için; 

– Septik şokta: Ketamin+atropin 
• Etomidat adrenal supresyon! 

 

Brierley j, Crit Care Med 200  

Sunan
Sunum Notları
Ketamin santral NMDA reseptör blokajı tyaparak IL-6 üretimini,adrenal aksı korurSıvı yüklemesini takiben entübe edilmeli



Kalp Atım                   
Hacmi

Kalp tepe atımı
Periferik damar 

direnci

Kan Basıncı

Kalp Debisi

 
Önyük 
 

 
Ardyük 
 

 
   Kasılma 
 

? ? ? 

? 

DO2 = Arter Oksijen Miktarı ×  Kalp Debisi  
DO2 = (1.34 ×  Hgb × SaO2 + 0.003 × PaO2) × KD 



Hemodinamik Destek Tedavisi: Damar Yolu 



İntraossöz İğneler  

Introssöz Yol 
• Her yaş 
• Kolay 
• Yüksek volüm verilebilir 
• Direnç yüksek 



Intraosseous Catheter Sites 

Proximal humerus 

Malleoli 

Distal Femur 
Proximal tibia 

Anterior Iliac spine 

Distal tibia 

Distal radius 

Clavicle 

Sternum 



Sıvı Tedavisi 

Şokun Tipi Sıvı Volümü Hız 

Hipovolemik şok 

Distribütif şok 

Obstrüktif şok 

20 ml/kg bolus 

(gerekirse tekrarla) 
Hızlı ver 5-10 dk 

Kardiyojenik şok 10-20 ml/kg Yavaş ver 10-20 dk 



Sıvı Tedavisi 
      Kolloid Onkotik Basınç (KOB) Plazma Ozmotik Basınç 

Sunan
Sunum Notları
Yeterli vücut sıvı hacminin devam ettirilmesi ve vücut kompartmanları arasında bu sıvının doğru dağılımının sağlanması homeostazın önemli bir parçasıdır. Vücudumuzun büyük bölümü sudan oluşmuştur. Pretermlerde bu oran % 80 iken, 1 yaşında % 65 ve erişkinlerde ise  % 60’dır. Bu su intraselüler ve ekstraselüler alanda bulunur. Ekstrselüler alan da intravasküler ve intertisyel alan olarak ikiye ayrılır. Ekstraselüler alandaki sıvının % 75’i intertisyel bölümde geri kalan % 25’lik bölüm ise intravasküler alandadır. Yenidoğanda suyun büyük kısmı ekstraselüler alandaki iken büyük çocuklar ve erişkinde intraselüler alandadır. İntraselüler ve akstrselüler alandaki ozmolalite eşit olamsına rağmen 8290-320 mozmol) elektolit içerikleri farklıdır. Ekstraselüler alanda sodyum, klor ve bikarbonat intraselüler alanda ise potasyum, kalsiyum ve magnezyum daha fazladır.İntraselüler ve ekstraselüler alanlar arasında su geçişi ozmoza bağlıdır. Hücre membranının her iki tarafındaki ozmotik olaraka aktif partiküllere göre su hareket eder. Vücut sıvıları ozmotik bir denge halindedir. İntravasküler ve intertisyel alandaki su hareketi ayrıca kapiler alandaki hidrostatik basınçtan da etkilenir. İntravasküler alandaki yüksek protein içerinin oluşturduğu onkotik basınç kapiler alanın venöz ucundan suyu intertisyel alandan intravasküler alana çeker.Hücrelerin normal fonksiyonunu devam ettirebilmesi için hücre volümünün korunması gerekir. Plazma ozmolalitesinde artış olması hücrelerde su kaybı meydan gelirken ozmolaliteki azalmada su hücre içine doğru hareket eder. Hücrelerin şişmesi veya büzüşmesi hücre fonkisyonlarını etkiler. Hücreler içinde en fazla etkilenen beyin hücreleridir. Su ve sodyum dengesinde meydana gelen bozukluklar merkezi sinir sistemini ciddi olarak etkiler. Plazma hacmi doku perfüzyonu için önemlidir. Dokulara oksijen sunumu arter oksijen miktarı ve kalp debisine bağlıdır. Kalp debisinin oluşturan 3 önemli faktör kalbin önyükü, kalbin ardyükü ve kalbin kasılmasıdır. Önyük kalbe dönen kan miktarını yansıtır. Yeterli intravasküler hacmi sağlamakYeterli doku perfüzyonunu sağlamakAgresif sıvı resusitasyonuStarling Yasası: Hidrostatik basınç (kapiler-doku) – Onkotik basınç ( kapiler-doku)Onkotik basınç: Geçirgen olmayan bir membrana karşı plazma proteinlerinin oluşturduğu ozmotik basınç.



Paranteral Sıvıların Bileşimi 
Sıvılar Na K Ca Mg Cl HCO3 mlosml 

RL 130 4 3 - 109 28(laktat) 273 

SF (% 0.9 NaCl) 154 - - - 154 - 308 

D%5 0.45 NaCl 77 - - - 77 407 

D%5 - - - - - - 253 

%3 NaCl 514 - - - 514 1026 

Iso-S 142 5 - 3 98 Asetat/glukonat 295 



Sıvı yüklemesi nasıl yapılmalı? 

Stoner MJ, Ann Emerg Med. 200  

Sunan
Sunum Notları
5 dk içinde 20ml/kg sıvı verilmesi üç faklı yöntemle karşılaştırılmış



 
Sıvı Tedavisinde Hedefler 

• FM 
 Nabız kalitesinde düzelme (santral-periferik) 
 KDZ < 2 sn 
 Bilinç 
 Cilt rengi ve ısı 
 Yaşa göre SDS 
 Yaşa göre KTA 
 
• Yaşa göre OAB  
• İdrar > 1 ml/kg/saat 
• Laktat < 4 mEq/L 
• BE  
• CI > 3.3 ve < 6.0 L/dk/m2 

• CVP  8-12 mmHg 
• SvO2/ScvO2  > % 70 
 



Hipoglisemi/Hipokalsemi 

 
 

• Ca Tedavisi: 

 Özellikle iyonize Ca 
düzeyi normal düzeye 
getirilmelidir. 

  Kan basıncı artar 

  Sol ventikül atım hacmi 
artar. Ca2+ 

 

 Hipoglisemi 

 % 10 Dx 

 < 1 ay 2-4 ml/kg  
 > 1 ay 5 ml/kg 

 

  



Kalp Atım                   
Hacmi

Kalp tepe 
atımı Periferik damar 

direnci

Kan 
Basıncı

Kalp Debisi

 
Önyük 
 

 
Ardyük 
 

 
   Kasılma 
 

SIVI ? ? 

? 

DO2 = Arter Oksijen Miktarı ×  Kalp Debisi  
DO2 = (1.34 ×  Hgb × SaO2 + 0.003 × PaO2) × KD 
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İNOTROP 

VAZOPRESÖR 

DAMAR YATAĞI 



Vazopresörler İnotroplar Vazodilatörler 
 
Dopamin 
Noradrenalin 
Adrenalin 
Vazopresin 

Dobutamin 
Dopamin 
Adrenalin 
FDI 
   Amrinon  
   Milrinon 
   Enoksimon 

Nitroprusid 
Nitrogliserin 



Adrenerjik reseptorleri 

ADRENORESEPTÖRLER 
G protein-ilişkili reseptörleri 

 α1,2 

β1,2,3 

Dopaminerjik 

(D1-5) 





İnotropik, Vazopressör 
Tedavi 

Hipovolemi varlığında etkisizler 
 İkinci bir damar yolundan başlanmalıdır  

– Dopamin  
– Dobutamin  
– Adrenalin  
– Noradrenalin  

 

Brierley j, Crit Care Med 2009 

Sunan
Sunum Notları
Vazodilataatör tedavi yoğun bakım şartların genelde geç dönemde tedaviye ekleneceği için değinilmeyecekVSP vazodilatatör şokta , katekolaminlere yanıtsız hastalarda SVR, MAP ve idrar çıkışını artırır



 Farmakokinetik 

• İnotrop ve vazopresörlerin yarı ömrü 1-2 dk 
• Maksimum konsantrasyona 10 dk.ulaşır. 
• Titrasyon yapılması gerekir. 
• Böbrek ve karaciğer hastalığından etkilenmezler  



İnotrop/Vazopresör 

Dobutamin 
2.5-5 mcg/kg her 10 dk.da bir artır. 

CI veya SaO2 (maks 20 mcg/kg) 

Dopamin 
5 mcg/kg her 10 dk.da bir artır 

CI veya OAB (maks 20 mcg/kg) 

Adrenalin 
0.02-0.05 mcg/kg her 10 dk.da bir artır 

CI veya OAB (maks 0.2 mcg/kg) 

Noradrenalin 
0.1 mcg/kg her 10 dk.da bir artır 

OAB 



İnotropik,Vazopressör Tedavi 

• Septik şokta (soğuk şok) 
– Dopamin (5-10 µg/kg/dk) ilk seçilecek                                  Sıvı 

dirençli septik şokta 

– Dopamin yanıt alınamayan hastalarda Adrenalin (0.05-0.3 
µg/kg/dk) 

• Kardiyojenik şokta  
– Dobutamin ilk tercih 

• Anaflaktik şok 
– Adrenalin IM, 0.01 mg/kg (max. 0.3-0.5 mg), 3-5 dk tekrar, 

yanıt alınazsa infüzyon (0.1-1 µg/kg/dk) 

Brierley J, Carcillo JA, Crit Care Med 20

Sunan
Sunum Notları
Bazı otorler çocuk soğuk şokta adrenalini ilk tercik olarak önermelkteErişkinlerde ilk tercih noradrenalin, resistans şokta yüksek CO, düşük SVR gözlenirDüşük SVR, diastolik basınç sistolik basıncın yarısından az, nabız basıncında genişlemeKardiyojenik şokta dobutamin, PDEI kullanılabilr



Dikkat ! 
• Vazoaktif ilaçların dozlarının yanlış veya eksik hesaplanması hastaya zarar 

verir ve mortaliteyi artırır 

• Birçoğu periferden büyük bir damar yolundan 15 dakika verilebilir, fakat 
santral ven yolu açılmalıdır 

• İnotrop ilaç kullanımında arteryel monitorizasyon ve ideal olarak kalp 
debisi izlenmelidir. 

• İnotrop ilaçların asidik ortamda etkileri azalır 

• % 0.9 NaCl ile dilüe edilmeli 

• Damar yatağı dolu olmalıdır 

 

 



Vazopresör İlaçların 
Ektravazasyonu 



Anaflaktik şokta tedavi 

• Havayolu, pozisyon, oksijen (%100), krikotirotomi gerekebilir 
• Adrenalin 0.01 mg/kg IM, (max. 0.3-0.5 mg), 3-5 dk tekrar, 

uyluk ön lateral bölge 
• 20 mL/kg SF yüklemesi, tekrarla 
 

– H1 bloker, difenhidramin 1-2 mg/kg (max. 50mg) 
– H2 bloker, ranitidin 1-2mg/kg (max. 50mg) 
– Steroid, metilprednisolon 2 mg/kg İV 
– Bronkospazm varsa salbutamol (2.5 mg) nebülizasyonu 

 
Refrakter şokta; 
• Adrenalin infüzyonu (0.1-1 g/kg/dk) 
• Dopamin infüzyonu (5-15 µg/kg/dk) 

Sunan
Sunum Notları
Perfüzyon bozuksa IV olarak başlanabilirAdrenalin uygulanmasında gecikme mortalite ile birlikteİV adrenalin fetal kardiyak arritmilere ve MI neden olabilimekteH1 antihistamines relieve itch and hives. These medications DO NOT relieve upper or lower airway obstruction, gastrointestinal symptoms, or shock, and (in standard doses) do not prevent mediator release from mast cells and basophils. It is probable that the improvement in non-cutaneous symptoms that is sometimes attributed to antihistamine treatment occurs instead because of endogenous production of epinephrine and other compensatory mediators, including other catecholamines, angiotensin II, and endothelin I 
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