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Giriş

• Serum Na konsantrasyonu> 145 mmol/L

• Her zaman su metabolizması 

bozukluğudur, hipoakuaremi olarak da 

adlandırılır

• Her zaman hiperosmolalite ile birliktedir

• En seyrek karşılaşılan elektrolit 

bozukluğudur



Epidemiyoloji

• Yatan hastalarda %1-3

• Kritik hastalarda %9-26

Bataille S, BMC Nephrol, 2014

Alshayeb HM, Am J Med Sci, 2011



• Hastane başvuruda 

hipernatremi

 Yaşlı

 Mental hastalık

 Eşlik eden infeksiyon

 Daha erken tedavi

• Hastanede gelişen 

hipernatremi

 Daha genç

 İatrojenik

 Yarısı entübe

 Yarısı mental durum 

değişikliği

Epidemiyoloji

Androgue HJ, NEJM, 2000



• Kasım 2002-Mayıs 2004

• YBÜ yatırılan 981 hasta

• Na>149 mmol/L

• 21 hasta (%2) başvuruda

• 69 hasta (%7) yatışta

• Hastanede yatış süresi

20±16 vs 8±10 gün

• Mortalite

%43 vs %39 vs %24



Risk faktörleri

• İleri yaş

• Yenidoğan

• Mental veya fiziksel zayıflık

• Kontrolsüz diyabet

• Huzurevi/bakımevinde yaşama

• Hastaneye yatış



Hastanede risk faktörleri

• Şuur değişikliği

• Nazogastrik ile beslenme

• Hipertonik sıvılar

• Osmotik diürez

• Laktüloz

• Mekanik ventilasyon



Klinik

• Klinik bulgular dehidratasyona bağlıdır

• Primer bulgular nörolojiktir;

halsizlik, letarji, iritabilite, konfüzyon, 

koma



Klinik

• Ek olarak

anoreksi, bulantı, kusma ve kas 

güçsüzlüğü görülebilir

• Mental durum değişikliği

• Serebral venlerdeki rüptüre bağlı SAK



Na+, K+

Glutamat, taurin, myo-inositol



Fizyopatoloji

• Total vücut sıvısı ve tonisitesi çok sıkı bir 

şekilde kontrol edilmektedir;

• Susama hissi, suya ulaşma

• Arginin vasopressin (AVP) (Antidiüretik hormon) 

• Böbrek



Ozmoregülasyon

Posm 

Plazma ozmolalitesi (Posm)

280-295 mOsm/kg H2O

Susama hissi  AVP salgısı 

Posm 

Susama hissi  AVP salgısı 

Su alımı  Uosm 

Posm (N)

Su alımı  Uosm 

Posm (N)

İdrar ozmolalitesi (Uosm)

40-1200 mOsm/kg H2O



Fizyopatoloji

• Hipernatremi çoğu kez artmış sıvı kaybı ve azalmış 

alıma bağlıdır

• Nadiren aşırı sodyum alımı sonucu da görülebilir.

• Hipernatremik hastada ilk değerlendirme volüm 

durumu  olmalıdır



HİPERNATREMİ

Normovolemik

hipernatremi

Hipovolemik

hipernatremi

Hipervolemik

hipernatremi

Na   

H2O 

Na  

H2O 

Na 

H2O 



Normal

Övolemik hipernatremi

Hipovolemik hipernatremi

Hipervolemik hipernatremi



Hipovolemik hipernatremiler

Renal kayıplar (İdrar [Na+] > 20 mEq/L)

Diüretikler

Ozmotik diürez (hiperglisemi, mannitol, üre) 

Postobstrüktif diürez

Ekstrarenal kayıplar (İdrar [Na+] < 10-20 mEq/L)

GIS: Diyare , kusma, fistüller, nasogastrik

aspirasyon

Deri: Terleme, yanıklar



Normovolemik hipernatremiler

Renal kayıplar (Uosm/Posm<1)

Diabetes insipidus

Santral

Nefrojenik

Hipodipsi

Ekstrarenal kayıplar (Uosm/Posm>1)

Hissedilmeyen kayıplar

Solunum yolu

Deri



Aşırı Na+ uygulaması (salin, bikarbonat)

Hiperalimentasyon

Primer hiperaldosteronizm

Cushing sendromu

Hipertonik diyaliz

Hipervolemik hipernatremiler





• Poliüri, polidipsi, hipostenüri ile seyreder

• Santral ve nefrojenik DI

• Ayrıcı tanı: Primer polidipsi

Diabetes İnsipidus



• Hiperosmolaliteye AVP yanıtı yoktur veya yetersizdir

• Nadir (1/25.000)

• Ani başlangıçlıdır

• Hasta soğuk su içmek ister

• Noktüri

• Plasma osmalalitesi>295 mOsm/kg

Santral Diabetes İnsipidus



• Olguların yarısı; MSS’ni etkileyen 

infeksiyon, travma, tümör, granulom

• Diğer yarısı; idiopatik

• Nadir nedenler; Otozomal dominant ve resesif DI

Santral Diabetes İnsipidus-Etyoloji



• Konjenital; akuaporin veya V2

reseptörlerini kodlayan genlerde 

mutasyon

• Edinsel; kronik böbrek hastalığı, ilaçlar, 

elektrolit bozuklukları, gebelik

Nefrojenik Diabetes İnsipidus-Etyoloji





Ayırıcı Tanı



Diabetes İnsipidus-Tedavi



Nefrojenik DI-Tedavi

• Suçlanan ilacın kesilmesi

• Düşük sodyumlu diyet

• Tiyazid diüretik

• Lityuma bağlı DI’da amilorid

• Hipopotasemi ve hiperkalseminin 

düzeltilmesi



Hipernatremi Tedavisi

1. Volüm durumunu belirle

2. Su açığını hesapla

3. Replasman sıvısını seç

4. Replasman hızını belirle

5. Hissedilen kayıpları hesapla

6. Hissedilmeyen kayıpları hesapla

7. Altta yatan nedeni tedavi et



Hipernatremi Tedavisi

Hipovolemik hipernatremi:

• Normovolemi sağlanana kadar izotonik NaCl verilmelidir 

(1-2 litre)

• Hasta normovolemik hale geldikten sonra en kısa 

zamanda hipotonik sıvılara (%0.45 NaCl, %5 dekstroz) 

geçilir.

• Eş zamanlı iki ayrı damar yolundan izotonik ve hipotonik

sıvı verilmesi de uygun bir yaklaşımdır



Hipernatremi Tedavisi

Hipervolemik hipernatremi:

• Diüretikler kullanılabilir.

• Hipotonik sıvı

• Böbrek yetersizliği varsa diyaliz tedavisi yapılabilir.



Hipernatremi Tedavisi

SU AÇIĞININ HESAPLANMASI

Toplam vücut sıvısı (TVS) = Vücut ağırlığı x 0.6

Su açığı = (Serum [Na+] – 140) x TVS 

140

Su açığının yarısı ilk 24 saat içinde, diğer yarısı ise sonraki 1-2 gün 

içinde verilir.

Serum [Na+]’daki düşüş saatte 0.5-1 mmol/L’yi geçmemelidir (<10 

mmol/L/gün)

Hastada şuur bozukluğu yoksa, su oral yoldan verilir.

Parenteral tedavi:

Hipotonik sıvılar (%0.45 NaCl veya %5 dekstroz) verilir.

Devam eden kayıplar varsa (diyare vs.) buna eklenmelidir.



Hipernatremi Tedavisi

Hissedilen kayıpların hesaplanması:

Cwater(e): Elektrolitsiz su klirensi

V: İdrar volümü

UNa: İdrar sodyumu

UK: İdrar potasyumu

PNa: Plazma sodyumu



Hipernatremi Tedavisi

Hissedilen kayıpların hesaplanması- Örnek

V: 4 litre

UNa: 10 mmol/L

UK: 42 mmol/L

PNa: 156 mmol/L

Cwater(e): 2.7 litre



79 yaşında ve 60 kg ağırlığında erkek hasta

Şuur bulanıklığı ve yüksek ateş nedeniyle acil 

polikliniğe getirildi. 

Fizik muayene:

Hasta ile kooperasyon kurulamıyor. 

TA: 140/85 mm Hg, NDS: 112/R, Ateş: 380C

Serum [Na+]: 178 mEq/L 



SU AÇIĞI

(60  0.6)  (178 – 140) = 36  0.27 = 9.72 litre

140

veya

(60  0.5)  (178 – 140) = 30  0.27 = 8.10 litre

140

Yaklaşık 9 litre serbest su vermek uygun

Saatte 0.5 mEq/L hızda düşürmek istersek:

(178-140) / 0.5 = 76 saatte düşürülmelidir.

9000 ml / 76 saat = 118 ml/saat  120 ml/saat

Devam eden kayıplar  50 ml/saat

SONUÇ: Saatte 170 ml (120+50) %5 dekstroz verilebilir



Adrogué-Madias Formülü

Serum [Na+]’da değişiklik = infüzat [Na+] – serum [Na+]

TVS + 1
1 litre infüzatın verilmesi ile serum [Na+]’nun ne kadar değişeceğini bulur

Adrogué, Madias: N Engl J Med, 342:1581-1589, 2000 

Örnek: 79 yaşında erkek, 60 kg, serum [Na+]: 178 mmol/L

Serum [Na+]’da değişiklik = (0 – 178) ÷ (36 + 1) = -4.8 

1 litre %5 Dekstroz ile serum [Na+] 4.8 mmol/L azalır

Günde 10 mmol/L azalması için 10:4.8=2.1 litre gerekli

İnfüzyon hızı  90 ml/saat

Devam eden kayıplar  50 ml/saat

Toplam  140 ml/saat



Adrogué-Madias Formülü

Serum [Na+]’da değişiklik = infüzat [Na+] – serum [Na+]

TVS + 1
1 litre infüzatın verilmesi ile serum [Na+]’nun ne kadar değişeceğini bulur

Adrogué, Madias: N Engl J Med, 342:1581-1589, 2000 

Örnek: 79 yaşında erkek, 60 kg, serum [Na+]: 178 mmol/L

Serum [Na+]’da değişiklik = (154 – 178) ÷ (36 + 1) = -0.6 

1 litre %0.9 NaCl ile serum [Na+] 0.6 mmol/L azalır

Günde 10 mmol/L azalması için 10:0.6=15 litre gerekli



Sabrınız için teşekkürler


