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ABD ve Avrupa Hiponatremi tanı ve tedavi rehberleri 
hiponatremi tedavisinde

vaptanların kullanımı konusunda farklı görüşler 
bildirmektedir. 



• Ciddi semptomlu olgularda , 

• 100 mL% 3 NaCl infüzyonu 10 dakika 

Gerekirse 3 e uygula

• Hafif ve orta semptomlularda % 3 NaCl infüzyonu 0.5-2 mL/kg/sa

at infüzyon

• 6’ lar kuralı ciddi olgularda 6 saatte 6 mmol/L, diğerlerinde 

• günde 6mmol/L

• Tedaviyi bireyselleştir 

• Hipervolemik ve SIADH send. Su kısıtlaması ve vaptanlar

The US recommendations on the treatment of hyponatremia

American Journal of Med 2013 

ABD rehberinde



• Ciddi semptomlu olgularda , 

• 100 mL% 3 NaCl infüzyonu 20 dakika 

Gerekirse tekrarla amaç 5mmol /L artış (1 saat içinde akut ya da 

kronik fark etmeksizin). İlk 24 saatte 10mmol/L artış.

• Hafif ve orta semptomlularda % 3 NaCl infüzyonu 0.5-2 mL/kg/

saat infüzyon

• Basamaklı tüm hastalara genel bir yaklaşım

• SIADH sendromu ve hipervolemik hiponatremide Vaptanlara

tedavide yer vermiyor.  

Su kısıtlaması genel tedavi prensibi, 

• tedavide üre kullanımı

• Eur J Endocrinol. 2014

Avrupa tedavi rehberi







Gheorghiade ve ark.. Arch Intern Med. 2007;
Angeli ve ark. Hepatology. 2006.

Kalp yetmezliği veya siroz nedeni ile 
hastaneye yatırılanlarda hiponatremi





Hiponatremisi olan ve olmayan Hastalarda Mortalite





*Değerler maliyetlerdeki tahmini yüzdesel artış  olarak ifade edilmiştir.

**Yaş, cinsiyet, coğrafi bölge, altta yatan ve eşlik eden hastalıklar ile ilaçlar 

için kontrol edilmiş çok değişkenli model.



HİPOVOLEMİ
•Total vücut suyu 

•Total vücut sodyumu  

ÖVOLEMİ (Ödem yok)
•Total vücut suyu 

•Total vücut sodyumu
değişmez

HİPERVOLEMİ
•Total vücut suyu   

•Total vücut sodyumu 

Renal kayıp
Diüretik fazlalığı
Mineralokortikoid eksikliği
Tuz kaybı
Bikarbonatüri (RTA)

Ketonüri
Ozmotik diürez

Nefrotik sendrom
KC sirozu
Kardiyak yet.

Ciddi Akut ya da kronik
Böbrek

Yetersizliği

Ekstrarenal kayıplar
Kusma
İshal
Üçüncü boşluğa kayıp
Yanık
Pankreatit
Travma

Uygunsuz ADH Sendromu
Hipotiroidi
Glukokortikoid eksikliği
Stres
İlaçlar

Volüm Değerlendirilmesi

İNa20 İNa20 İNa20 İNa20 İNa20 



Nefronun distal kısmına H2O

iletiminin belirleyicileri 





V2 reseptör

Plazma ozmolaritesinde 
artma

İntravasküler volümde 
azalma

V1a reseptör

Vasküler tonusun düzenlenmesi Böbrekten su reabsorpsiyonun 
düzenlenmesi

AVP Salınımı





Ekzositik





 Tümörler Bronkogenik karsinoma, lenfoma, 
pankreas kanseri, mesothelioma

 Akciğer: Pnömoni, TB, akciğer apsesi, KOAH
pnömotoraks, HİV infeksiyonu

 SSS: Kafa travması, menenjit, subdural 
hematoma, subaraknoid kanama, 
nöroşirurjik olgular

 İlaçlar: Karbamazepin, klorpropamid, 
vincristin,siklofosfamid, ‘ecstasy’, 
NSAID, trisiklik antidepresanlar, 

fenotiazinler, nikotin, klofibrat, MAOİ
 Postoperatif

Uygunsuz ADH sendromu















Sıvı Kısıtlaması

(0.5-1.0 L/gün)
su alımı Etkili, masrafsız Yetersiz uyum

Demeklosiklin

(600-1200 mg/gün)

ADH etkisini inhibe

eder
Yaygın kullanılabilir

3-4 günde etkisini 

gösterir, nefrotoksisite,

30-60$/gün

Üre

(30 gm/gün) Ozmotik diürez
? ODS riskini azaltır

Kötü lezzet, 

KBH kullanmayınız

Lityum

(900 mg/gün’e kadar)

ADH etkisini inhibe

eder
Yaygın kullanılabilir

Yavaş etki gösterir, 

toksisite



CeH2O (elektrolitsiz su klerensi)=V * {[uNa+uK/pNa]}

* 24 saatlik idrar miktarı her zaman mevcut değildir

Sadece i/p oranına odaklanarak



Vaptanlar



N Engl J Med. 2005;352(18):1847-1850

Tolvaptan

Tolvaptan V2-reseptör affinitesi vasopresinden 1.8 kat daha fazla







SALT-2 Havuzlanmış Analiz: 
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Serum 



Başlangıç







SALT 1 ve II çalışmaları:  SF 12 genel  sağlık survi puanlarında 30. gündeki değişim

Verbalis ve ark.  Eur  J Endocrinol  2011 



Arınma

Başlangıç

p<0.001 vs başlangıç





Başlangıç ile Gün 7 veya taburcu 

olma arasında vücut ağırlığı ve 

VAS değişim bileşimi

+ Standart Tedavi

(n=2,072)
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Tolvaptan ile Serum [Na+] Düzelme ve ozmotik demiyelinizasyon sendromu

Oranı 



(plasebodan %2 daha fazla)

Terim



16 randomize çalışma metaanalizi (2620 hasta)  asitli sirotik 
hastalarda 
vaptanların etkisi plasebo ile karşılaştırıldığında 
lixivaptan (VPA 985) RMJ-351647, 
Satavaptan, 
Tolvaptan
Vaptanlar serum Na düzeyini arttırdı (- 2.11 mmol/L, p < 0.00
001). 
Hastaların vücut ağırlıkları azaldı ( −1.53, p < 0.00001), 
Hastaların karın çevresi azaldı ( −2.04, p < 0.00001), 

Yan ve ark. BMC Gastroenterology 2015

Siroz ve Vaptanlar



Yan ve ark. BMC Gastroenterology2015

Siroz ve Vaptanlar

http://www.biomedcentral.com/1471-230X/15/65/figure/F3?highres=y


Yaşam süresi ve Tolvaptan

Yan ve ark. BMC Gastroenterology2015







Tedavisiz dönem









Barlar 9 saatlik bir gözlem süresince ağırlıklı ortalama SE ‘yi göstermektedir





*kardiyak aritmili 17 hastada kararlı durumda  200 mg amiodaoron ile birlikte 30 mg tolvaptan (gün 3) ya da 90 mg tolvaptan (gün 

4) kullanımından sonra
† Serum [NA+]’da ~6 mEq/L artış ve idrar atılım hızında ~9 mL/dak artış. Serum [Na+] ‘nda doruk etkinin yaklaşık  %60’ı, doz 

sonrası 24 saat içinde elde edilir, fakat idrar atım hızı bu süre boyunca daha fazla artmaz. 



• Serum Na acil düzelme gereken durumlar
• Susama hissi olmayan hastalar
• Hipovolemik hiponatremi
• Güçlü CYP 3A inhibitörü kullanan hastalar
• Anürik hastalar

Tolvaptan kontrendike olduğu durumlar





Akuarez: 



Akuaretiklerin
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