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A. Septik şokta inotrop ve vazopressör desteği 

Septik şok sepsisle ilişkili perfüzyon bozukluğu (oligüri,mental bozukluk, laktik asidoz gibi) 

varlığında, sıvı resusitasyonuna cevap vermeyen hipotansiyon olarak tanımlanmaktadır.  

HEDEFLER; 

• Yeterli sıvı resusitasyonunu sağlayın. 

• Hedef CVP değeri ventilatöre bağlı olmayan hastalarda 8-12 mmHg ve ventilatördeki 

hastalar için 12-15 mmHg olmalıdır. 

• Hedef ortalama arter basıncı (OAB) > 65mmHg 

Başlangıç için kullanılacak vazopressor santral venöz kateter yoluyla uygulanmak üzere 

dopamin veya noradrenalin olabilir. En kısa zamanda arteryal line yerleştirmek pratik 

olacaktır. 

1. Dopamin infüzyonu (200 mg dopamin 50 ml %0.9 SF yada %5dektroz içinde dilüe edilerek 

hazırlanır) 

Doz aralığı 5-20 mcg/kg/dak 

20 mcg/kg/dakika dozunda dopamin infüzyonuna rağmen OAB< 65 olması durumu 

‘Dopamin-rezistan’ şok olarak tariflenir. 

Yada 

Noradrenalin infüzyonuna başla (4 mg noradrenalin 50 ml %0,9 SF yada %5 dekstroz içinde 

dilue edilerek hazırlanır). 

Doz aralığı 0.02-1.5 mcg/kg/dakika 

2. Tedaviye iv hidrokortizon ekle: 50 mg QID yada 100 mg TDS 

3. Dobutamin infüzyonu başla (3-5 mcg/kg/dakika) eğer ScvO2 < %70 ise 

Dobutamin infüzyonunu düşük kardiyak outputlu hastalarda inotropik destek olarak düşün (20 

mcg/kg/dak dozuna kadar artırılabilir) 

Dilüsyon: 250 mg 50 ml %0.9 SF yada %5dekstroz içinde 

Dikkat!!! Dobutamin OAB’nı düşürebilir 

4. Yeterli miktardaki sıvı resusitasyonuna ve yüksek doz vazopressörlere rağmen OAB ≤ 65 

ise vazopressin infüzyonu düşünülebilir (20 ünite vazopressin 40 ml %0,9 SF yada 

%5dekstroz içinde dilüe edilir). 

Doz aralığı 0.01-0.04 ünit/dakika. 

B. Kardiyojenik şokta inotrop ve vazopressör desteği 

DOBUTAMİN 

Bir inodilatördür 

- 250mg dobutamin 50ml %0.9 SF yada %5 Dekstroz 
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- Dosz aralığı 5-20 mcg/kg/dak 

- Kardiyak İndeks ↓ (<2.2 l/mim/m²), OAB ↓ (<65 mmHg)  yüksek SVD ile beraber (>2400 

dyne.sn/cm5 m²) kullanılır.  

OAB (< 60 mmHg) düşerse noradrenalin infüzyonu başlanması gerekli olabilir.  

0.02-1.0 mcg/kg/dak dozunda Adrenalin infüzyonu eklemeyi göz önünde bulundur (3mg 

adrenalin 50 ml %0.9 SF yada %5 dekstroz içinde dilüe edilir). 

İnotrop kullanımının kardiyak output monitorizasyon eşliğinde uygulanması arzu edilir bir 

durumdur. 

Tüm bunlara rağmen kardiyojenik şok devam ediyorsa intraaortik balon pompası ve 

Kardiyoloji konsultasyonunu düşün. 

VAZOPRESSOR SKORU (İNOTRIOPİK SKOR, KATEKOLAMİN İNDEKS) 

Uygulanan vazopressör dozunu anlatmada kullanılan skor 

İnotropik skor = (dopamin dozu X 1) + (dobutamin dozu X 1) + (adrenalin dozu X 100) + 

(noradrenalin dozu X 100) + (fenilefrin dozu X 100) 

Vazopressör bağımlılık indeksi = İnotropik skor / OAB 

İnotrop skoru (IS) = dopamin dozu (mcg/kg/dk) + dobutamin dozu (mcg/kg/dk) + 100 X 

epinefrin doz (mcg/kg/dk)  

Vazotropik inotrop skoru (VIS) = IS + 10 X milrinon dozu (mcg/kg/dk) + 10.000 X 

vazopressin dozu (U/kg/dk) + 100 X norepinefrin dozu (mcg/kg/dk)  
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SEPTİK ŞOKTA İNOTROP VE VAZOPRESSÖR DESTEĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yeterli  sıvı resusitasyonu sağla  

Ventilatöre bağlı olmayan hastalar için 

hedef CVP  8-12 mmHg, 12 -15 mmHg 

ventilatördeki hastalar için 

 Hedef OAB > 65mmHg 

YOĞUN BAKIMA KABUL 

OAB>65? 

Vazopressor tedavi 

Dopamin yada Noradrenalin 

başla 

Hedef OAB için titre et 

ScvO2 >%70? 

Yeterli Kardiyak Output? 

Dobutamin ekle 

OAB> 65? 

Refraktör Septik Şok: 

• İlk önce Noradrenalin ekle 

(hala başlanmadı ise) 

• Düşük Doz Vazopressin 

İv hidrokortizon 

ekle  
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