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Majör	  Cerrahi	  Sonrası	  
Volüm	  Replasmanı	  

	  
Dr.	  Sezai	  Özkan	  

GATA	  Haydarpaşa	  Eği6m	  Hastanesi	  
Anesteziyoloji	  ve	  Reanimasyon	  Servisi	  

Majör	  Cerrahi	  
Ø  Preopera6f	  açlık	  süresi	  
Ø  Mekanik	  barsak	  temizliği	  
Ø  İntraopera6f	  olaylar	  

§  Uzun	  süren	  cerrahi	  girişim	  
§  Hemoraji	  
§  İnsensibl	  kayıp	  
§  Asit	  direnajı	  
§  İdrarla	  kayıp	  
§  Üçüncü	  boşluğa	  kayıp	  (nonfonksiyonel	  ECF)	  

•  Barsak	  lümeni,	  peritoneal	  ve	  plevral	  boşluklar	  
Ø  Postopera6f	  evrede	  anestezi	  uygulamasına	  bağlı	  vazodilatasyon	  ve	  

myokardial	  depresyonun	  hızla	  geri	  dönmesi	  
Ø  Operasyon	  sonunda	  her	  hastada	  sıvı	  değerlendirilmesi	  mutlaka	  

yapılmalıdır	  
	  

	  WJCCM	  2015;	  4:192-‐201	  
Ann	  Surg	  	  1961;154:803-‐10	  
Best	  Pract	  Res	  Clin	  Anaesthesiol	  2009;23:145-‐57	  
	  
	  

Hipovolemi	  Sonuçları	  

Ø Hipotansiyon	  
Ø Kalp	  ritm	  bozuklukları	  
Ø İskemi	  
Ø Anastomoz	  kaçağı	  
Ø Akut	  böbrek	  hasarı	  
Ø Lak6k	  asidozis	  
Ø Çoklu	  organ	  yetmezliği	  

BJA	  2006;	  92:755-‐2	  
Crit	  Care	  Med	  1999;	  27:2298-‐9	  
Intensive	  Care	  Med	  1994;	  20:99-‐104	  

Hipervolemi	  Sonuçları	  

Ø Periferik	  ödem	  
Ø Periorbital	  ödem	  
Ø Pulmoner	  ödem	  
Ø Kardiyak	  yetmezlik	  
Ø Bozulmuş	  barsak	  fonksiyonu	  
Ø Bozulmuş	  yara	  iyileşmesi	  
Ø Enfeksiyon	  
Ø Mekanik	  ven6lasyon	  süresinde	  uzama	  
BJA	  2002;	  89:622-‐2	  
BJA	  2006;	  92:755-‐2	  
Ann	  Surg	  2003;	  238:641-‐8	  

	  

Sıvı	  Replasmanında	  amaç	  

Ø Yeterli	  doku	  perfüzyonun	  sağlanması	  
	  
Ø Hemodinamik	  stabilitenin	  sağlanması	  
	  
Ø Morbidite	  ve	  mortalitenin	  azalhlması	  

WJCCM	  2015;	  4:192-‐201	  

Ø  Yetersiz	  doku	  perfüzyonu	  olan	  hastalarda	  ilk	  adım	  sıvı	  

resüsitasyonudur	  

Ø  Yeterli	  preload	  reservi	  olmayan	  hastalarda	  büyük	  miktar	  sıvı	  

replasmanı	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inters6syel	  alana	  şii	  

Ø  Stroke	  volüm	  arhşına	  yol	  açmayan	  sıvı	  replasmanı	  doku	  

perfüzyonunu	  arjramaz	  

Ø  Sıvı	  resüsitasyonuna	  yanıt	  ekstra	  sıvı	  gereksinimini	  belirler	  

Ø  Bu	  nedenle	  hastanın	  gerçek	  vücut	  sıvı	  durumunun	  

belirlenmesi	  sıvı	  replasman	  stretejisinde	  önemlidir	  
Ann	  Intensice	  Care	  2011;	  1:1	  
Crit	  Care	  Med	  2009;	  37:2642-‐7	  
WJCCM	  2015;	  4:192-‐201	  
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İntravasküler	  Volümün	  	  
Değerlendirilmesi	  

Ø Fizik	  muayene	  

Ø Laboratuar	  ölçümleri	  

Ø Hemodinamik	  ölçümler	  
	  

Fizik	  Muayene	  

Ø Deri	  turgoru	  
Ø Mukoza	  mebran	  hidrasyonu	  
Ø Bilinç	  
Ø Periferik	  nabız	  palsasyonu	  
Ø KAH	  
Ø AKB	  
Ø İdrar	  çıkışı	  

Laboratuar	  Ölçümleri	  
Ø Arterial	  pH	  (metabolik	  asidoz)	  

Ø 	  İdrar	  dansitesi/osmolaritesi	  	  

Ø Serum	  Na+	  artar,	  BUN/Krea6nin	  	  

Ø Htc	  
Ø İdrar	  Na+	  	  
Ø Akciğer	  grafisi	  

Hemodinamik	  ölçümler	  

StaGk	  Parametreler	  
Ø CVP	  (<5	  mmHg:	  hipovolemi,	  12>	  mmHg:	  hipervolemi)	  

Ø PCWP	  (<8	  mmHg:	  hipovolemi,	  18>	  mmHg:	  hipervolemi)	  
Ø  LVEDV	  
Ø  Vena	  Cava	  İnferior	  Çapı	  
Ø SpO2	  

Ø SvO2	  

Ø ScvO2	  

	  Crit	  Care	  Med	  2013;	  41:1774-‐81	  
BJA	  2006;	  97:808-‐16	  
Crit	  Care	  2007;	  11:r74	  
BJA	  2006;	  97:808-‐16	  

Dinamik	  Parametreler	  
Ø SPV	  (Sistolik	  basınç	  değişikliği)	  (İnvaziv	  basınç	  trasesi	  analizi)	  
Ø PPV	  (Nabız	  basıncı	  değişikliği)	  (İnvaziv	  basınç	  trasesi	  analizi)	  
Ø SVP	  (Stroke	  volüm	  değişikliği)	  (Nabız	  şekli	  analizi)	  
Ø İnen	  aorra	  akım	  hızı	  değişikliği	  (Özofagal	  doppler)	  
Ø Aor6k	  anulus	  hizasında	  akım	  hızı	  değişikliği	  (TEE)	  
Ø Vena	  Cava	  Süperior	  ve	  İnferior	  boyut	  değişikliği	  (TEE)	  
Ø Pasiv	  Bacak	  Kaldırma	  	  

	  
Crit	  Care	  Med	  2009;	  37:2642-‐7	  
Crit	  Care	  2000;	  4:282-‐9	  
Crit	  Care	  Med	  1999;	  27:953-‐8	  
Chest	  2002;	  121:1245-‐52	  

Pasif	  Bacak	  Kaldırma	  
	  Ø  Spontan	  soluyan	  hastalarda	  kullanılabilir	  

Ø  Sıvı	  yanıhnın	  değerlendirilmesinde	  popülaritesi	  artmaktadır	  
Ø  Bacağın	  yatan	  hastada	  45	  derece	  kaldırılması	  
Ø  Kalbe	  doğru	  akım	  (ototransfüzyon)	  
Ø  300	  ml	  kolloid	  infüzyonuna	  benzer	  etki	  oluşturur	  
Ø  Preload	  rezervi	  yeterli	  ise	  LV	  preload	  ve	  stroke	  volüm	  arhşına	  

yol	  açar	  
Ø  Etki	  1	  dk’da	  maksimuma	  ulaşır	  ve	  reversibldir	  
Ø  Arteriyel	  nabız	  basıncı,	  inen	  aorta	  kan	  akımı	  ve	  pulse-‐kontur	  

analizi	  ile	  elde	  edilen	  SV	  değişikliği	  ilk	  dakikada	  yakından	  
izlenmeli	  	  

Intensive	  Care	  Med	  2008;	  34:659-‐63	  
Crit	  Care	  Med	  2006;	  34:1402-‐7	  
Ann	  Intensive	  Care	  2011;	  1:1	  
Chest	  2002;121:1245-‐52	  
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Kristaloidler/Kolloidler	  

Kristaloidler	  
Ø Glukoz	  ya	  da	  salin	  içeren	  solüsyonlar	  
Ø  İnsan	  plazması	  ile	  hipotonik,	  izotonik,	  hipertonik	  
Ø Ekstrasellüler	  sıvının	  volümünü	  arhrır	  	  
Ø Cerrahi	  sıvı	  kayıplarında	  en	  yaygın	  kullanılan	  solüsyon	  

RL’dır	  
Ø Endotelyal	  bariyeri	  pasif	  olarak	  geçerler	  
Ø %	  80	  inters6syel	  mesafeyi	  doldururken	  sadece	  %	  20’si	  

intravasküler	  mesafede	  yer	  alır	  
Ø Predominant	  etkisi	  plazma	  volümünden	  çok	  inters6syel	  

volümü	  genişletmek	  	  
Ø Açığın	  3-‐4	  kah	  uygulama	  gerekir	  	  
	  Surgery	  1989;	  105:61-‐71	  
Cochrane	  Database	  Syst	  Rev	  2004;	  4:CD000567	  
WJCCM	  2015;	  4:192-‐201	  
	  
	  
	  
	  

Solüsyon            Tonisite      Na(mEq/l)      Cl(mEq/l) 
 
D5W                         Hipotonik   -          - 
Normal SF(NS) İzotonik          154             154   
%5D 1/4 NS              İzotonik           38.5        38.     
%5D %0,45NaCl          Hipertonik           77        77   
%5D NaCl                     Hipertonik           154        154  
Laktatlı Ringer(LR)  İzotonik           130        109  
%5D LR                  Hipertonik           130        109  
%0,45NaCl                    Hipotonik            77         77           
%3 NaCl               Hipertonik            513        513   
%5 NaCl                        Hipertonik            855        855 
% 7.5 NaHCO3              Hipertonik            893    
Plasmalyte               İzotonik            140         98  

Kolloidler	  
Ø  İntravasküler	  volüm	  ekspansiyonunda	  daha	  etkin	  
Ø  Plazma	  proteinlerinin	  bazı	  işlevlerini	  üstlenirler	  
Ø  Yapıları	  ve	  yüksek	  moleküler	  ağırlıkları	  nedeniyle	  intravasküler	  

alanda	  daha	  uzun	  kalırlar.	  Yarılanma	  ömrü	  3-‐6	  saat	  
Ø  Normal	  salin	  solüsyonu	  içinde	  hazırlanırlar	  
Ø  İnters6yumdan	  sıvı	  çekerek	  inters6syel	  ödemi	  azalhrlar	  
Ø  Yüksek	  onko6k	  basınç	  ile	  pulmoner	  ödemi	  azalhr	  
Ø  Plazma	  onko6k	  basıncının	  idamesini	  sağladıkları	  için	  intravasküler	  

volüm	  ve	  kalp	  debisinin	  normale	  döndürülmesinde	  daha	  etkindirler	  
Ø  Teorik	  avantajlarına	  rağmen	  çalışmalar	  ven6lasyon	  parametreleri,	  

pulmoner	  fonksiyon	  testleri,	  ven6latör	  günü,	  toplam	  hastanede	  
kalış	  ve	  sağkalım	  üzerine	  olumlu	  etki	  göstermemiş6r	  	  

Arch	  Intern	  Med	  1995;	  155:2450-‐5	  
Cochrane	  Database	  Syst	  Rev	  2004;	  4:CD000567	  
Resuscita6on	  5:	  277-‐81	  

Ø Yapay	  Kolloidler	  
§  HES	  (Hidroksi	  e6l	  Nişasta)	  	  
§  Jela6n	  türevleri	  	  
§  Dekstran	  (Dekstran	  70	  ve	  Dekstran	  40)	  

Ø Doğal	  kolloidler	  
§  Albumin	  	  
§  TDP	  
§  Plazma	  protein	  fraksiyonları	  

Avantajlar 
	  Kristaloidler 

Ø  Ucuz 

Ø  Başlangıç ve esas tedavi 

sıvısı 

Ø  Daha az yan etki 

Ø  Daha yüksek idrar akımı 

Ø  İV yarılanma ömrü 20-30 dk 

	  Kolloidler 

Ø  Yüksek plasma volümü 

Ø  Periferal ödemi azaltır 

Ø  Resüsitasyon için daha az 

volüm 

Ø  Daha yüksek sistemik O2  

dağılımı 

Ø  İV yarılanma ömrü 3-6 saat 
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Dezavantajlar 
	  Kristaloidler 

Ø  Büyük volüm gereksinimi 

Ø  Geçici hemodinamik düzelme 

Ø  Plazma proteinlerini dilue eder 

Ø  Periferik ödeme neden olur 

Ø  Pulmoner ödeme yol açma 

potansiyeli vardır 

	  Kolloidler 

Ø  Pahalıdır 

Ø  Koagülopati  

Ø  Anaflaktik reaksiyon 

Ø  Renal yetmezlik 

Ø  Kalsiyum düşüşü 

Kristaloid mi Kolloid mi?	  
Ø  Bir sıvının diğerine üstün olduğunu gösteren bir 

kanıt yoktur 

Ø  Sıvı seçiminden ziyade verilen miktar önemlidir. 

Elde edilen intravasküler volüm genişlemesi ile 

kardiyak debi ve sistemik oksijen sunumunun ne 

kadar arttığı önemlidir 

Ø  Sensibl ve insensibl kayıpların kristaloidler, kan 

kayıplarının kolloidler ile (kan replasmanı endike 

olana ve elde edilene kadar) replase edilmesi daha 

uygundur 
Crit	  Care	  Med	  1999;	  27:207-‐10	  
Surgery	  1989;	  105:65-‐71	  
JAMA	  2013;	  310:1809-‐17	  

Sıvı	  Replasman	  Stratejileri	  

Ø Liberal	  sıvı	  tedavisi	  
	  
Ø Restrik6f	  (Konserva6f)	  sıvı	  tedavisi	  
	  
Ø Hedefe	  yönelik	  sıvı	  tedavisi	  

Liberal	  Sıvı	  Tedavisi	  

Ø Preopera6f	  ve	  intraopera6f	  olaylar	  nedeniyle	  büyük	  
sıvı	  kaybı	  düşüncesiyle	  hipovolemi	  riskine	  karşı	  

Ø Üçüncü	  boşluğa	  kayıplarını	  yerine	  koyma	  düşüncesi	  
Ø Genel	  ve	  rejyonel	  anesteziye	  bağlı	  hipotansiyon	  
Ø Büyük	  miktar	  sıvı	  (kristaloidler)	  replasmanı	  
Ø Değişik	  volüm	  stratejileri	  tanımlanmış	  
Ø Postopera6f	  bulanh,	  kusma,	  baş	  ağrısı	  ve	  baş	  
dönmesi	  daha	  az	  

Clin	  Colon	  Rectal	  Surg	  2009;	  22:28-‐33	  
Anesth	  Analg	  2005;	  100:675-‐82	  
Anesth	  Analg	  2003;	  96:611-‐7	  

RestrikGf	  Sıvı	  Tedavisi	  

Ø Dehidratasyonda	  kalmak	  büyük	  volüm	  vermekten	  
daha	  güvenli	  ve	  etkin	  

Ø Değişik	  volüm	  stratejileri	  (1000	  ml	  +	  kayıplar	  ya	  da	  
2000	  ml/cerrahi	  günü	  gibi)	  

Ø Gastrointes6nal	  fonksiyon,	  yara	  iyileşmesi	  ve	  
pulmoner	  fonksiyonlar	  üzerine	  pozi6f	  etkiler	  

Ann	  Surg	  2003;	  238:641-‐8	  
Br	  J	  Surg	  2006;	  93:1469-‐74	  
Br	  J	  Surg	  2009;	  96:331-‐44	  
Crit	  Care	  2011;	  15:R226	  
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Hedefe	  Yönelik	  Sıvı	  Tedavisi	  
Ø Hastada	  belli	  bir	  hedefe	  ulaşmak	  için	  (Ör:	  maksimal	  SV,	  

CO)sıvı	  uygulamasıdır	  
Ø Hastanın	  sıvı	  yanıhna	  (gereksinimine)	  göre	  uygulanan	  

kişiye	  özgü	  sıvı	  tedavisi	  
Ø Sol	  ventrikül	  stroke	  volümünde	  arhş	  oluşturmayan	  ekstra	  

sıvı	  replasmanı	  gereksizdir,	  hara	  zararlıdır	  
Ø Hedefe	  ulaşmak	  için	  sıvı	  ile	  birlikte	  vazoak6f/inotrop	  

ajanlar	  kullanılır	  
Ø Pek	  çok	  randomize	  kontrollü	  ve	  meta-‐analizlerde	  standart	  

tedavilere	  kıyasla	  postopera6f	  komplikasyon	  oranında	  ve	  
hastanede	  kalış	  süresininde	  azalma	  	  

BJA	  2009;	  103:637-‐46	  
Anesth	  Analg	  2011;	  112:1392-‐1402	  
Cri6cal	  Care	  2005;	  9:R687-‐93	  

Hedefe	  Yönelik	  Sıvı	  Tedavisinde	  
Monitör	  Sistemleri	  

Ø Pulse	  kontur	  analiz	  sistemleri	  
Ø PiCCO	  monitör	  (CO,	  SV,	  SVR,	  SVV,	  PPV,	  GEDV,	  ITBV)	  
Ø LiDCOplus	  sistem	  (CO,	  SV,	  ITBV,	  MAP,	  SVR,	  SVV,	  PPV)	  
Ø FloTrac/Vigileo	  sistem	  (CO,	  SV,	  SVV,	  SVR)	  
Ø PRAM	  (CO,	  SV,	  SVR,	  SVV,PPV)	  
Ø EV	  1000	  monitör	  (CO,	  SV,	  SVR,	  SVV,	  ScvO2,	  GEDV,	  ITBV)	  	  

	  

	  

J	  Cardiothorac	  Vasc	  Anesth	  2009;23:401-‐6	  
Anesth	  Analg	  2010;110:799-‐811	  
Anaesth	  Intenive	  Care	  2012;40:393-‐409	  
Int	  Anes	  Clin	  2010;48:87-‐100	  
Crit	  Care	  Med	  2002;30:1834-‐41	  
	  
	  
	  

Hedefe	  Yönelik	  Sıvı	  Tedavisinde	  
Monitör	  Sistemleri	  

Ø Özofagal	  dopler	  ve	  transözofagal	  
ekokardiyografi	  (CO,	  SV,	  LVEDA)	  	  

Ø NICO	  sistem	  (Par6al	  CO2	  rebreathing	  technigue)	  (SV,	  CO,	  SVR)	  	  
Ø Torasik	  elektriksel	  biyoimpedans	  (SV,	  CO)	  
Ø Elektriksel	  biyoreaktans	  kardiyografi	  (SV,	  CO)	  
Ø Nexfin	  sistem	  (BP,	  SV,	  CO,	  SVR,	  SVV,	  PPV)	  
Eur	  J	  Anaesthesiol	  2008;25:135-‐43	  
Crit	  Care	  Clin	  2010;26;383-‐92	  
Int	  Emerg	  	  Med	  2012;7;163-‐71	  
Chest	  2008;134:172-‐8	  
Anaesthesia	  2010;65:1119-‐25	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Mikrosirkülatuvar	  İzlem	  Yöntemleri	  

Ø İntravital	  mikroskopi	  	  
Ø laser	  doppler	  flowmetri	  	  
Ø Sublingual	  kapnometri	  	  
Ø Near-‐infared	  spektrometri	  	  
Ø Refleksiyon	  spektrometri	  
	  (Artefaktlardan	  çok	  etkilenmekte,	  ileri	  klinik	  çalışmalar	  gerekli)	  
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Ø Majör	  cerrahi	  geçiren	  122	  olgu	  
Ø GDT	  grup	  (n=60),	  kontrol	  grup	  (n=62)	  
Ø Postopera6f	  8	  saat	  hemodinamik	  ölçümler	  
Ø EKG,	  İnvazif	  AKB,	  CVP	  ve	  CO	  (Tüm	  olgular)	  
Ø Lityum	  indikatör	  dilüsyon	  ve	  pulse	  power	  analizi:	  CO	  
ölçümü	  ve	  DO2I	  hesaplanması	  (LiDCO	  plus	  system)	  

Ø Hastalar	  komplikasyon	  için	  60	  gün	  izlenmiş	  
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Ø  Amaç;	  SV	  hedefli	  İV	  sıvı	  tedavisinde	  düşük	  doz	  dopexamine	  
ilavesinin	  doku	  mikrovasküler	  akım	  ve	  oksijenasyonu	  üzerine	  ve	  
sistemik	  inflamatuar	  markerler	  üzerine	  etkisini	  araşhrmak	  

Ø  Majör	  elek6f	  gastrointes6nal	  cerrahi	  geçiren	  135	  olgu	  
Ø  CVP	  grup	  (n=45),	  SV	  grup	  (n=45),	  SV+DPX	  grup	  (n=45)	  
Ø  Postopera6f	  8	  saat	  hemodinamik	  ölçümler	  
Ø  Tüm	  olgularda	  1	  ml/kg/saat	  RL	  uygulandı	  
Ø  CVP	  grupta	  op6mal	  CVP	  değerine	  ulaşmak	  (en	  az	  2	  mm	  Hg	  20	  dk	  süreyle)	  için	  

250	  ml	  bolus	  kolloid	  
Ø  SV	  grupta	  op6mal	  SV	  değerine	  ulaşmak	  (en	  az	  %	  10	  arhş	  20	  dk	  süreyle)	  için	  250	  

ml	  bolus	  kolloid	  
Ø  SV+DPX	  grupta	  SV	  grubuna	  ilaveten	  0,5	  mcr/kg/dk	  DPX	  

Ø  Tüm	  olgulardan;	  cerrahi	  öncesi	  ile	  postop	  0,2,4,6	  ve	  8.	  
saatlerde;	  sublingual	  mikrovasküler	  akım	  (ax5	  objek6f	  lensli	  
sidestream	  darkfield	  imaging	  (mikrovasküler	  akım	  indeksi),	  	  

Ø  Cerrahi	  öncesi	  ile	  postop	  0,,4	  ve	  8.	  saatlerde	  Kutanöz	  
mikrovasküler	  akım	  (laser	  doppler	  flowmetry)	  ve	  cerrahi	  
öncesi	  ile	  postop	  0,2,4,6	  ve	  8.	  saatlerde	  kutanöz	  doku	  oksijen	  
parsiyel	  basıncı	  (PtO2)	  (Clarck	  electrode)	  

Ø  Postop	  0,2,4,6	  ve	  8.	  saatlerde	  arter	  ve	  venöz	  kan	  gazı	  analizi	  
Ø  Cerrahi	  öncesi,	  postop	  0,	  8	  ve	  24.	  saatlerde;	  IL	  1	  beta,	  IL8	  ve	  

TNFalfa	  ve	  ICAM-‐1	  
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Ø  Hedefe	  yönelik	  grupta;	  renal	  komplikasyonlar,	  pnömoni,	  
barsak	  hareke6nin	  geri	  dönüşü	  ve	  oral	  alım	  zamanı	  ile	  
hastanede	  kalış	  süresi	  daha	  az	  

Ø  Restrik6f	  grupta	  liberal	  gruba	  oranla;	  pulmoner	  ödem,	  
pnömoni,	  ilk	  barsak	  hareke6nin	  başlama	  zamanı	  ve	  hastanede	  
kalış	  süresi	  daha	  az	  

Ø  Hedefe	  yönelik	  ve	  liberal	  grupta	  restrik6f	  gruba	  oranla	  daha	  
fazla	  sıvı	  verilmiş	  

Ø  Hedefe	  yönelik	  grupla	  liberal	  grupta	  büyük	  miktar	  sıvı	  
kullanılmasına	  karşın,	  hedefe	  yönelik	  grupta;	  hastanede	  kalış	  
süresi,	  barsak	  hareketlerinin	  geri	  geliş	  süresi,	  pnömoni	  
insidenis	  daha	  düşük	  
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Ø Meta	  analiz	  sonuçlarına	  göre,	  hedefe	  yönelik	  
sıvı	  tedavisi	  ile;	  postopera6f	  morbidite,	  
infeksiyöz,	  kardiyak	  ve	  abdominal	  
komplikasyonların	  yanısıra	  yoğun	  bakımda	  
kalış	  süresinde	  azalma	  bulunmuştur	  

Sonuç	  
Ø  Postopera6f	  sıvı	  tedavisi	  her	  hastanın	  kendi	  durumu	  ve	  

intraopera6f	  olaylar	  gözönüne	  alınarak	  yapılmalı	  
Ø  Sıvı	  izlem	  ve	  tedavi	  stratejilerindeki	  önemli	  ilerlemelere	  karşın	  

konsensus	  yok,	  çoklukla	  ampirik	  yaklaşım	  uygulanmakta	  
Ø  Hedefe	  yönelik	  sıvı	  tedavisi,	  hastanın	  gerçek	  sıvı	  gereksinimin	  

belirlenmesinde	  ve	  tedavisinde	  en	  akılcı	  yaklaşım	  
Ø  Erişilebilirlik	  ve	  uygulanabilirliği	  konusu	  tarhşmalı	  
Ø  Ampirik	  tedavinin	  yerini	  kanıta	  dayalı	  tedaviler	  alması	  için	  çok	  

merkezli	  randomize	  kontrollü	  çalışmalar	  ile	  desteklenmeli	  
Ø  Kristaloid/Kolloid	  tarhşması	  hedefe	  yönelik	  sıvı	  tedavisinde	  

gözönünde	  bulundurulmalı	  
Ø Uygulanan	  sıvı	  6pi,	  hastanın	  spesifik	  durumuna	  göre	  (Avantaj/

Dezavantajları)	  yapılmalı	   TEŞEKKÜRLER	  


