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YANIKLI NON-SEPTİK HASTADA 
VOLÜM REPLASMANI 

Selim TURHANOĞLU 
Mustafa Kemal Üniversitesi 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

Sunu Planı 

• Yanık tipleri 
• Patofizyoloji 
• Volüm Replasmanı 
        Hesaplanması 
        Uygulanması 
        Takibi 
• Adjuvan tedaviler 

Ateş Haşlanma 

Kimyasal ve Elektrik 

Hettiaratchy S, Dziewulski P. BMJ 2004;328:1366–8	  

Patofizyoloji 
Normal kapiller dolaşım 

          Su 
Yanık sonrası kapiller dolaşım 
   protein 

Vasküler permeabilite artar 

Protein kaybı intravasküler  
onkotik basıncı düşürür  

İntravasküler alandan su kaybı olur	  

Patofizyoloji  Vasküler permeabilite artar 

Hipovolemi 

Hemokonsantrasyon 

Ödem 

Azalmış idrar çıkışı 

Kardiyovasküler disfonksiyon 
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Patofizyoloji  Vasküler permeabilite artar 

Hipovolemi 
Hemokonsantrasyon 

Ödem 
Azalmış idrar çıkışı 

Kardiyovasküler disfonksiyon 

Transmembran sodyum ATPase 
Aktivitesi bozulur 

İntrasellüler sodyumda artışa neden olur 

Patofizyoloji  Vasküler permeabilite artar 

Hipovolemi 

Hemokonsantrasyon 

Ödem 

Azalmış idrar çıkışı 

Kardiyovasküler disfonksiyon 

Azalmış plazma hacmi 
Artmış artyük 
Azalmış kontraktilite 

Kardiyak outputta azalma 

Patofizyoloji  Vasküler permeabilite artar 

Hipovolemi 

Hemokonsantrasyon 

Ödem 

Azalmış idrar çıkışı 

Kardiyovasküler disfonksiyon 

«Burn Shock» 

Yanık Şoku 

• Yanık şokunu önlemek için yeterli volüm replasmanı, akut 
yanık tedavisinin temelini oluşturmaktadır. 

 
• Erken ve etkili tedavi olmadan yanık yüzey yüzdesi % 

15-20’den büyük yanıklar hipovolemik şok ile 
sonuçlanacaktır. 

 
• Yanık oluştuktan sonra resüsitasyonda 2 saatten fazla 

gecikme olursa mortalite artmaktadır. 
      Critical Care 2013; 17: 241 

Volüm replasmanı nasıl yapılmalı?  

1. aşama: Yanık Alanı Yüzdesinin hesaplanması 

Dokuzlar kuralı 



27/04/16	  

3	  

1. aşama: Yanık Alanı Yüzdesinin hesaplanması 
Lund ve Browder Yöntemi 

2. Aşama: Verilecek volümün hesaplanması 

• Parkland formülü 
• Modifiye Parkland formülü 
• Brooke formülü 
• Modifiye Brooke formülü 
• Evans formülü 
• Monafo formülü 

• Pediyatrik hastalar için formüller 
 «Shriner’s cincinnati» 

  Galveston 
	  

 

2. Aşama: Verilecek volümün hesaplanması 

Parkland Formülü 
 
4 ml x ağırlık(kg) x yanık 
alanı= Başlangıç Sıvı Hacmi 
   
 

Modifiye Brooke Formülü 
 
2 ml x ağırlık(kg) x yanık 
alanı= Başlangıç Sıvı Hacmi 
 
 
	  

Yanık alanı % 40 olan 70 kg bir hastada 

Parkland Formülü 
4 ml x70 kg x 40= 11200 ml 
Hesaplanan volümün yarısı ilk 
8 saatte (5600 ml), 700 ml/
saat 
Diğer yarısı 16 saatte 
(5600ml), 350 ml saat 

Modifiye Brooke Formülü 
2 ml x 70 kg x 40 = 5600 ml 
Hesaplanan volümün yarısı ilk 
8 saatte (2800 ml), 350 ml/
saat 
Diğer yarısı 16 saatte 
(5600ml), 175 ml saat 
	  

3. Aşama: Sıvı resüsitasyonunun izlenmesi ve 
ayarlanması 

• Resüsitasyon formülleri sadece başlangıç hacmi ve infüzyon 
hızını gösterir. 

• Fizyolojik yanıta göre infüzyon hızı saatlik olarak 
ayarlanmalıdır 

• Yeterli resüsitasyonu gösteren en önemli gösterge idrar 
çıkışıdır 

• Erişkinlerde 0,5 ml/kg/saat, <30 kg altında çocuklarda 1 ml/
kg/saat hedeflenmeli     Crit Care Med 2009 Vol. 37, No. 10 
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3. Aşama: Sıvı resüsitasyonunun izlenmesi ve 
ayarlanması 

*Yeterli idrar çıkışını sağlamak  için uygulanan hacimler 
sıklıkla 2-4 ml/kg hacminin üzerine çıkmaktadır. 
*Aşırı sıvı yüklenmesi “Fluid creep” olarak tanımlanmıştır 

       J Trauma 2000, 49:567-568 
*Volüm replasmanı yapılırken sık sık toplam volüm 
hesaplanmalıdır. 
* 250 ml/kg hacime ulaşılması halinde abdominal, ekstremite 
ve okular kompartıman sendromları yönünden yüksek risk 
oluşturduğu hatırlanmalı       Ivy ME and at al J Trauma. 2000; 49 

Aşırı sıvı yüklenmesine yanıt vermeyen hastalarda 

• Verilen sıvı hacmini azaltmak için kolloid, %5 albumin veya 
plazma sürekli infüzyonuna başlanması  

• Kardiyak fonksiyonları ve kan basıncını desteklemek için 
inotrop ve/veya vazopresörlerin kullanımı  

•  Yüksek doz vitamin C, CRRT, plazmaferez gibi ek tedaviler 
düşünülebilir	  

Kolloid resüsitasyonu 

Deneysel olarak ödem gelişimi ilk 8-12 saatte maksimum 
düzeye çıkmakta                  Crit Care Med 1988;16:695–700  

     J Burn Care Rehabil 2005;26:207–27 

Radyoizotop çalışmaları ile bu dönem esnasında plazma 
ekspansiyonunun  verilen sıvı tipinden bağımsız olduğu 
gösterilmiştir      J Trauma 1971;11:36–46 

24 saat sonra, kapiller bütünlük intravasküler onkotik basıncın 
manipülasyonuna izin vermeye yetecek kadar düzelmekte 

     Clin Plast Surg 1974;1:693–703 Mortalite       11/40      3/39 

Mortalitede fark yok (4-3) 
 
İAB kolloid grubunda daha 
Düşük 
 
Verilen total hacim kolloid 
Grubunda daha düşük 

Bu meta-analiz albümin kullanımının yanık sonrası sonucu  düzeltebileceğini 

Albumin alan grupta mortalitede bir artış olmadığını 

Mortaliteyi artırmakta 



27/04/16	  

5	  

Kolloid kullanımı 

• Yeterli sayıda randomize kontrollü prospektif çalışma yok 
• İlk 12 saat içinde kullanımı tartışmalı 
• Yapılmış çalışmalar kolloid kullanımının uygulanan toplam 

sıvı hacmini azalttığını göstermekte 
• Genel eğilim resüsitasyonun ilk 12 saati geçtikten sonra, 

özellikle 24. saatinden sonra tedaviye kolloid eklenmesi 
yönünde. 

Yüksek doz askorbik asit kullanımı 

Yanık sonrası lipid peroksidasyonunu, 
Vasküler permeabilite artışını, 
Yanık ve sağlam doku ödemini  

 
 

Azaltarak resüsitasyon sıvı ihtiyacını azalttığı hayvan 
deneylerinde gösterilmiştir 

Yüksek doz askorbik asit kullanımı 

• İnsanlar üzerinde ilk çalışma 2000 yılında yayınlanmıştır.  
• 37 hasta üzerinde yapılan çalışmada kontrol grubuna sadece 

kristaloid verilirken, çalışma grubuna kristaloide ilave olarak 
66 mg/kg/saatlik askorbik asit infüzyonu ilk 24 saatte 
başlanmış. 

• Sonuç olarak resüsitasyon sıvı hacmi ihtiyacını, vücut ağırlık 
artışını ve yara ödemini azalttığını gösterdiler. 

     Tanaka H. Arch Surg 2000;135: 326-331 
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Sonuç 

• Yanık oluştuktan sonra «burn shock» oluşumunu engellemek 
için en kısa sürede sıvı replasmanına başlanılmalıdır 

• Yanık yüzey alanı oranının yer aldığı formüllere göre başlangıç 
sıvı hacmi hesaplanır.  

• En çok tercih edilen ve kullanılan solüsyon Ringer Laktat’tır 
• Saatlik idrar çıkışı yeterli sıvı replasmanının göstergesi olarak 

en sık kullanılan en önemli parametredir. 

Sonuç 

• Hesaplanan sıvı hacmi sadece başlangıçtır, idrar çıkışına göre 
azaltılmalı veya artırılmalıdır. 

• «Fluid creep», aşırı sıvı verilmesinden kaçınılmalı, toplam 
sıvı 250 ml/kg ulaştığında abdominal kompartıman sendromu 
açısından hasta izlenmelidir. 

• İlk 12 saat vasküler permeabilite artışı maksimal olduğundan, 
kolloid kullanımına ilk 24 saatten sonra başlanılması önerilir. 

• İlk 24 saat içinde verilen sıvı hacmini azaltmak için yüksek 
dozda askorbik asit kullanılabilir.  


