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ÖZET

Sodyum dengesi bozuklukları klinik pratikte sık görülen elektrolit bozukluklarıdır. Plazma sodyum konsantrasyonundaki 
değişiklikler, yani hipo ve hipernatremi, su dengesindeki değişiklikler tarafından belirlenir. Morbidite ve mortalitesi yüksek 
klinik durumlardır. Bu derlemede, hipo ve hipernatremi gelişiminde rol oynayan patofizyolojik ve etyolojik faktörleri, tanı 
ve tedavi yaklaşımları güncel bilgiler ışığında özetlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Sodyum dengesi, Hiponatremi, Hipernatremi.

ABSTRACT

Disorders of sodium balance sodium is one of the common electrolyte disorders in clinical practice. Changes in plasma sodium 
concentration, hypo and hypernatremia, is determined by changes in the water balance. These clinical situations have high 
morbidity and mortality. In this review,  current knowledge on the pathophysiological and etiological factors that play a role 
in the development of hypo and hypernatremia, diagnosis, and treatment approaches will be summarize. 
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SODYUM ve SU DENGESİ

Sodyum ve su dengesi birbirinden bağımsız 
mekanizmalarla kontrol edilir, esas amaç plaz-
ma ozmolalitesinde ve efektif dolaşan hacimde 
büyük değişiklikler oluşmasını önlemektir (1). 
Dengenin bozulması halinde karşılaşılan klinik 
durumlar ise:

• Çok fazla su -> hiponatremi

• Çok az su -> hipernatremi

• Çok fazla sodyum -> ödem

• Çok az sodyum -> hacim azalması

Plazma sodyum konsantrasyonu plazma 
ozmolalitesinin ana belirleyicisidir. Ozmolalite 
birim olarak 1 kilogram sudaki tüm solütle-
rin konsantrasyonu olarak tanımlanır ve hem 
ozmolalite, yani her bir kilogram sudaki solütün 
miliozmolü (mOsm/kg H2O) hem de ozmola-
rite yani her bir litre sudaki solütün miliozmo-
lü (mOsm/L H2O) olarak ifade edilir. Toplam 
solüt konsantrasyonu, kişinin tüm iyon ve diğer 
solütlerinin konsantrasyonlarının toplanması ile 
hesap edilebilir. Plazma ozmolalitesi direk olarak 
donma noktası kullanılarak ölçülebilir veya for-
mül kullanılarak hesaplanabilir:

Posm (mOsm/kg H2O) =

 2 x plazma Na+ (mEq/L) 

+ glukoz (mg/dL)/18 

+ kan üre nitrojen (mg/dL)/2.8

Denge durumunda hücre dışı (interstisyel 
ve intravasküler) ve hücre içi sıvı ozmolalitesi 
eşittir (2). Hemen hemen tüm hücre membran-
ları ve periferik kapillerler suya karşı geçirgendir 
ve kompartmanlar arasındaki su dağlımı solüt-
lerin oluşturduğu ozmotik basınç tarafından 
belirlenir. Su hareketi, eşitlik sağlanana kadar, 
ozmotik basıncın düşük olan kompartmandan 
ozmotik basıncın yüksek olan kompartmana 
doğru olmaktadır. Plazmanın toplam ozmolali-
tesi, her zaman etkin ozmolaliteye (efektif ozmo-
lalite veya tonisite) eşit değildir. Hücre membra-
nının öbür tarafına serbestçe geçemeyen solütler 
(örneğin sodyum, mannitol, glisin) hücre dışı 
kompartmanına sınırlı kalırlar ve yarattıkları 

ozmotik fark (gradient) ile hücre içi ve hücre 
dışı ortamlar arasında su kaymasına yol açarlar. 
Bunlar etkili solütlerdir ve etkin ozmolaliteyi 
(tonisite) oluştururlar. Üre, etanol, metanol ve 
etilen glikol gibi solütler hücre membranını ser-
bestçe geçebilmektedirler. Bunlar etkisiz solütler-
dir, ozmotik basınç gradienti oluşturmadıkların-
dan suyun yer değiştirmesine de neden olmazlar 
(3). Glukoz özgün bir solüttür. Fizyolojik plazma 
düzeylerinde aktif transport ile hücre içine gir-
diğinden etkin olmayan solüt olarak davranır. 
Buna karşın, hücre alımının bozulduğu durum-
larda (örneğin insülin eksikliği), etkili bir solüt 
haline dönüşebilir. Plazma ozmolalitesi 280-290 
mOsm/kg H2O arasındadır. Ancak, formülde yer 
alan glukoz ve üre etkin solüt olmadıklarından, 
etlin ozmolalite şu şekilde ifade edilebilir:

Efektif Posm = 2 x plazma Na+

Toplam ve etkin ozmolarite arasındaki bu 
ayrım, sadece etkin solütlerin klinik olarak 
anlamlı ozmolar bozukluklara neden olabile-
ceklerinden önemlidir. 

Plazma sodyum konsantrasyonundaki deği-
şiklikler, yani hipo ve hipernatremi, toplam 
vücut sodyum miktarından bağımsız olarak, su 
dengesindeki değişiklikler tarafından belirlenir. 
Su metabolizmasının düzenlenmesinden sorum-
lu iki temel mekanizma antidiüretik hormon 
(arginin vazopressin) ile susama hissidir (4). 

Antidiüretik Hormon

Antidiüretik hormon (ADH) hipotalamusta 
sentezlenen ve hipofizden salgılanan bir nano-
peptittir. Böbrekte toplayıcı kanalların bazola-
teral membranında bulunan V2 reseptörlerine 
bağlanarak lüminal membranın su geçirgenliği-
ni arttır (5). ADH salınımı için hiperozmolalite 
ve hacim kaybı başlıca iki uyarıdır. Fizyolojik 
olarak gelişen yanıt, ADH’nin su tutucu etkisi ile 
plazma ozmolalitesininin azalması ve hücre dışı 
hacmin normal düzeylere çıkması olmaktadır. 
Bunun tersi, su artışı ile plazma ozmolaritesinin 
düşmesi, ADH salınımını baskılayarak, toplayıcı 
tübüluslardan su geri emilimin azalmasına, idrar 
ozmolaritesinin azalmasına ve fazla olan suyun 
idrarla atılmasına neden olmaktadır (6). Sodyum 
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tuzları hücre dışı sıvının ana solütlerinden oldu-
ğu için, ADH salınımında ozmotik açıdan esas 
belirleyici olan plazma sodyum konsantrasyo-
nudur. ADH salınımını kontrol eden ozmoresep-
törler ön hipotalamusta supraoptik nükleusun 
yakınında bulunur (7). Ozmoreseptörler plazma 
ozmolalitesinde %1’lik değişikliklere bile cevap 
verebilecek kadar hassas yapılardır. Etkin solüt-
lere bağlı ozmolalite artışı ADH salgılanmasını 
uyarırken, etkin olmayan solütler ADH sekresyo-
nuna neden olmazlar. Sekresyonu uyaran ozmo-
tik eşik, genetik faktörlere bağlı olarak bireyler 
arasında faklılık gösterse de, genellikle 280-285 
mOsm/kg H2O’dur (8).  

Ozmotik olmayan uyarılar içinde en iyi bili-
neni hemodinamik değişikliklerdir. Kan hacmin-
de ve kan basıncında %5-10 azalma ADH sekres-
yonu üzerinde az etkisi varken, bu düzeylerden 
fazla azalma durumlarında ADH sekresyonu çok 
artar ve %20-30 azalmalarda maksimal antidiü-
rez etkisi ortaya çıkar. Hemodinamik değişiklik-
lere bağlı ADH sekresyonuna aracılık eden baro-
reseptörler atrium, aort ve karotiste bulunurlar. 
ADH sekresyonunun hemodinamik değişiklik-
lere duyarlılığı düşük olduğundan, fizyolojik 
ve patolojik durumlarda sekresyon daha çok 
ozmolalite değişiklikleri ile ayarlanır. Bulantı, 
stres, hipoglisemi, akut hipoksi ve hiperkapni, 
kusma ve çok sayıda farmakolojik ajan ADH 
sekresyonunu uyaran diğer ozmotik olmayan 
nedenlerdir.

Susama Hissi

Susama hissi vücut sıvılarındaki azalmaya 
yanıt olarak su tüketimini arttırma şeklinde 
işleyen korunma mekanizmasıdır. Hücre dışı sıvı 
ozmolalitesindeki artış ve hücre dışı sıvı kaybına 
bağlı damar içi hacim azalması susama hissi için 
başlıca uyarılardır. ADH sekresyonuna benzer 
şekilde, ozmotik susamaya anterior hipotala-
musta bulunan ozmoreseptörlerin, hipovolemik 
susamaya ise düşük veya yüksek basınç barore-
septörlerinin ve dolaşımdaki anjiyotensin II’nin 
aracılık ettiği düşünülmektedir.

Susama hissi için en güçlü uyarı ozmolali-
te artışıdır. Sağlıklı erişkinlerde etkin plazma 

ozmolalitesinde %2-3 artış güçlü bir su içme 
isteği doğurur (9). Bu yanıt, hücre dışı sıvı veya 
plazma volümündeki değişikliklerden bağım-
sızdır. Ozmotik susama eşiği genetik faktörlere 
bağlı bireysel değişkenlikler göstermekle bera-
ber, sağlıklı erişkinlerde yaklaşık 295 mOsm/kg 
H2O’dur. Bu değer, ADH salgılanmasını uyaran 
ozmotik eşikten yaklaşık 10 mOsm/kg H2O daha 
yüksektir. Hayvan modellerinde susama hissinin 
uyarılması için plazma volümünün veya kan 
basıncının en az %4-8 azalması gerektiğini gös-
terilmiştir. İnsanlardaki yanıt ise küntleşmiştir 
ve su alımı çoğu kez yemek sırasında sıvı alımı, 
tatma gibi gerçek susamadan ziyade psikososyal 
faktörler tarafından belirlenir.

Ozmoregülasyonun Klinik Önemi

Suyun hemen hemen tüm membranlardan 
kolayca geçebildiği göz önüne alındığında, plaz-
ma sodyum konsantrasyonu ve plazma ozmo-
lalitesinin göreceli olarak sabit tutulması hücre 
hacminin idamesi, özellikle beyinde, son derece 
önemlidir. Plazma osmolalitesinin ve plazma 
sodyum konsantrasyonunun akut olarak (1-2 
saat içinde) azalması durumunda suyun hücre 
dışı alandan beyin ve diğer hücrelere hareketine 
neden olan ozmotik bir gradient oluşmaktadır. 
Gelişen beyin ödemi ciddi nörolojik belirtile-
re ve hatta ölüme neden olabilmektedir (10). 
Plazma sodyum konsantrasyonunun yavaş 
azaldığı durumlarda ise sonuç çok farklıdır. Bu 
durumda beyin suyunda daha az artış olmak-
ta ve genellikle belirti gelişmemektedir. Beyin 
hücresi hacminin normale doğru azalması için 
tek yol hücreden solüt kaybıdır. Hem iyonlar 
(sodyum ve potasyum) hem de organik solütler 
(inositol ile glutamin ve taurin aminoasitleri) bu 
adaptif yanıta katkıda bulunurlar (11). Bu orga-
nik solütler önemli fizyolojik role sahiptirler ve 
osmolit olarak adlandırılırlar. Hipernatremide 
su ve solütler ters yönde hareket etse de benzer 
durumlar söz konusudur. Plazma sodyum kon-
santrasyonunda başlangıçtaki artış hücre dışına 
ozmotik su hareketine ve beyin hücrelerinde 
büzüşme ile sonuçlanmaktadır. Bununla birlikte, 
ilk günlerden başlayarak hücre solüt konsantras-
yonunda artış ve hücre içine su hareketi beyin 
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hücre hacminin normale dönmesine neden 
olmaktadır. 

Plazma sodyum konsantrasyonu ve ozmola-
litedeki değişimler nedeniyle oluşan su hareke-
tinin, nörolojik semptomların gelişmesi ve teda-
vi ile önemli ilişkisi bulunmaktadır. Genellikle 
sadece akut hiponatremi ve hipernatremi sırasıy-
la beyin ödemi ve büzüşmesine bağlı belirtilere 
(letarji, nöbet, koma) neden olmaktadır. Kronik 
durumlarda (birkaç günden daha uzun zaman 
içinde gelişen) beyin hacmini normale getiren 
adaptasyonlar o kadar etkindir ki, değişimler çok 
ağır olmadıkça ya çok az veya hiç belirti gelişme-
sine yol açmamaktadır. Bu adaptasyonlar aynı 
zamanda düzeltme hızı ile ilgili olarak da önem-
lidir. Eğer hiponatremiye bağlı beyin ödemi hızlı 
gelişmiş ise (saatler içinde) plazma sodyum kon-
santrasyonunun hızlı bir şekilde düzeltilmesi 
beyin hacminin güvenli olarak daha önceki 
haline gelmesini sağlamaktadır. Bununla birlik-
te, beyin ödemi hücre solütlerinin kaybı ile kıs-
men düzeltildiğinde sonuç çok faklı olmaktadır. 
Bu gibi kronik durumlarda hızlı düzeltme beyin 

hacminin normalin altına inmesine ve ozmotik 
demiyelinizasyon sendromuna yol açabilir (12). 
Bu bozukluk geri dönüşümsüz ciddi nörolojik 
hasara neden olabilir ve paraparezi veya kuadri-
parezi, dizartri, disfaji ve koma ile karakterizedir 
(Şekil 1).

HİPONATREMİ

Hiponatremi, plazma sodyum konsantras-
yonunun 135 mmol/L’den düşük olması olarak 
tanımlanır. Acil servise başvuran hastaların %15-
20’sinde, hastanede yatan hastaların ise yaklaşık 
%30’da hiponatremi görülür (13).

Etyoloji

Hiponatremi esas olarak bir su denge bozuk-
luğudur ve hücre dışı sıvıda sodyuma göre su 
fazlalığını ifade etmektedir. Hemen hemen tüm 
hastalarda, hiponatremi ekskrete edilemeyen su 
alımı (oral veya intravenöz) sonucunda gelişir 
(2). Ciddi böbrek yetersizliği söz konusu değil-
se, hiponatremiyi kolaylaştıran su ekskresyon 
defekti hemen hemen her zaman ADH sekres-
yonunun baskılanamaması ile ilgilidir. Persistan 

Şekil 1. Ozmotik değişikliklere beyin hücrelerindeki adaptasyon.
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ADH salınımı genellikle etkin dolaşım hacmin-
de azalma, uygunsuz ADH sendromu (UADHS), 
kortizol eksikliği ve hipotiroidi durumlarından 
birine bağlıdır.

Sınıflama

Hiponatremi sınıflaması olgunun serum 
ozmolalitesi, volüm durumu, serum sodyum 
düzeyi, klinik belirtiler veya etyolojik nedenlere 
göre yapılması önerilmektedir (14).

Serum sodyum düzeyine göre sınıfla-
ma: İyon spesifik elektrotlarla yapılan ölçümler-
de serum sodyum 130-135 mmol/L arasında ise 
hafif, 125-129 mmol/L ise orta, < 125 mmol/L ise 
derin hiponatremi olarak adlandırılır.

Hiponatremi gelişim süresine göre 
sınıflama: Hiponatremi, 48 saatten daha kısa 
sürede meydana geldiği kesin ise akut, 48 saat-
ten daha uzun sürede meydana gelmişse kronik 
hiponatremi olarak sınıflandırılır. Eğer hiponat-
reminin ne kadar sürede geliştiği bilinmiyorsa 
kronik hiponatremi olarak değerlendirilmelidir. 
Ameliyat sonrası dönemde (prostat rezekiyo-
nu veya endoskopik uterin rezeksiyon sonrası), 
polidipsi, egzersiz, tiyazid diüretik kullanımı, 
3,4-Methylenedioxymethamfetamin kullanımı, 
kolonoskopi hazırlığı, oksitosin, yeni başlanan 
desmopressin tedavisi sonrası akut hiponatremi 
gelişebilir (15).

Klinik belirtilere göre sınıflama: 
Hiponatreminin biyokimyasal değerine bakıl-
maksızın hastanın klinik belirtilerine göre yapı-
lan sınıflamadır. Sadece bulantı, konfüzyon, baş 
ağrısı varsa hafif hiponatremi; kusma, kardi-
yo-respiratuvar kollaps, derin somnolans, bayıl-
ma, Glaskow koma skalasının ≤ 8 olması ise derin 
hiponatremi olarak sınıflandırılır. Bu belirtilerin 
hiponatremi dışı nedenlerden kaynaklanmadığı-
nın da ispatlanması gerekmektedir.

Plazma ozmolaritesine göre sınıfla-
ma: Hiponatremi, ölçülen plazma ozmolarite-
sine göre izotonik, hipertonik (> 295 mOsm/kg) 
ve hipotonik (< 275 mOsm/kg) olarak sınıflandı-
rılabilir. 

İzotonik hiponatremi:       Psödohiponatremi 
olarak da adlandırılan bu durum plazmanın su 

kısmında azalmaya bağlıdır. Sodyum iyonları 
plazma suyunda çözünmüş halde bulunduğun-
dan, su dışındaki bölümde artış plazmanın lit-
resi başına ölçülen sodyum düzeyinin düşük 
bulunmasına yol açar. Hiperproteinemi (multipl 
miyelom, paraproteinemiler) ve hiperlipidemi 
durumlarında ortaya çıkan psödohiponatremi-
nin, plazma ozmolalitesi ve plazma suyunun 
litresi başına sodyum konsantrasyonu normal 
olduğundan klinik bir önemi yoktur (16). Ölçüm 
yöntemi olarak iyon spesifik elektrotların kulla-
nılması, bu tür hataları önleyebilir.

Hipertonik hiponatremi: Ekstraselüler 
sıvıda sodyum dışındaki bir ozmotik solütün 
yüksek konsantrasyonda bulunmasına bağlıdır. 
Ortaya çıkan ozmotik gradient suyun hücre 
içinden hücre dışına kaymasına neden olur ve 
dilüsyonel hiponatremi gelişir. En sık nedeni 
hiperglisemidir (17). İntravenöz mannitol uygu-
lamasına veya transüretral prostatektomi sıra-
sında glisin absorpsiyonuna bağlı olarak da geli-
şebilir. Üre, etilen glikol, metanol ve etanol gibi 
solütler hücre membranından serbestçe difüze 
olabildiklerinden, transselüler ozmotik su kay-
masına ve hiponatremiye yol açmazlar. Plazma 
glukozunda her 100 mg/dL artış sodyum düze-
yinde 1.6 mmol/L azalmaya yol açar. Bu nedenle, 
hiperglisemi durumunda etkin plazma sodyum 
konsantrasyonu [Na+ + 0.016 x (Glukoz – 100)] 
formülü kullanılarak düzeltilmelidir. 

Hipotonik hiponatremi:  Hiponatremi-
nin en sık görülen tipidir. Hücre dışı sıvı volümü-
ne göre üç ana gruba ayrılır (Şekil 2).

Hipovolemik hipotonik hiponatremi: Hem toplam 
vücut suyu hem de toplam vücut sodyumu 
azalmıştır, ancak sodyum kaybı su kaybından 
fazla olan durumdur. Diüretik uygulaması, sod-
yum kaybettiren nefropati, mineralokortikoid 
eksikliği, ozmotik diürez, bikarbonatüri (renal 
tübüler asidoz, şiddetli metabolik alkaloz) gibi 
renal kayıplar ile kusma, ishal, üçüncü boşluk-
lara sıvı kayması (yanıklar, peritonit, pankreatit, 
rabdomiyoliz) gibi ekstrarenal kayıplar hipovo-
lemik hiponatremiye yol açabilir. Renal veya 
ekstrarenal nedenlere bağlı su ve sodyum kaybı-
nın yol açtığı etkin dolaşan hacim azalması ile 
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susama hissi ve ADH salınımı uyarılır. Bu şekilde 
su alımı artar ve dilüe idrar çıkarma kapasite-
si bozulur, sonuçta elektrolitsiz su retansiyo-
nu nedeniyle hiponatremi gelişir. Ayrıca, diüre-
tikler veya kusma gibi nedenlere bağlı gelişen 
potasyum eksikliği transselüler iyon değişimine 
yol açar. Potasyumun hücre dışına, sodyumun 
hücre içine geçişi hiponatremiye katkıda bulu-
nur. Özellikle tiyazidler olmak üzere diüretikler 
hipovolemik hiponatreminin en sık nedenidir. 
Tiyazidlerin vazopressinin renal tübüler etkisini 
arttıran steroid dışı anti-inflamatuvar ilaçlar, 
sülfonilüre bileşikleri, klorpropamid ve tolbulta-
mid ile birlikte kullanılması hiponatremi gelişi-
mini arttırabilir.

Hipervolemik hipotonik hiponatremi: Hem top-
lam vücut suyunda hem de toplam vücut sod-

yumunda artış vardır; ancak vücut suyundaki 
artış daha fazla olduğundan plazma sodyum 
konsantrasyonu dilüsyona bağlı olarak azalmış-
tır. Genellikle konjestif kalp yetmezliği, karaci-
ğer sirozu ve nefrotik sendrom gibi ödematöz 
durumlarda görülür. Hiponatreminin derecesi 
altta yatan hastalığın şiddeti ile ilişkilidir, dola-
yısıyla önemli bir prognostik faktördür. Oligürik 
akut ve kronik böbrek yetmezliklerinde glo-
merüler filtrasyon hızında azalma ve böbreğin 
ekskresyon yeteneğini aşan miktarda su alımı 
hiponatremiye yol açabilir. 

Normovolemik hipotonik hiponatremi: Toplam 
vücut sodyumu değişmemiş, ancak vücut suyu 
artmıştır; dolayısıyla dilüsyonel bir bozukluktur. 
Uygunsuz antidiüretik hormon sendromu, glu-
kokortikoid eksikliği, hipotiroidizm, ozmostat 

Şekil 2. Hipotonik hiponatremi nedenleri.
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değişimi, ilaçlar, fiziksel ve emosyonel stres, akut 
hipoksi veya hiperkapni ve primer polidipsi en 
sık görülen nedenleridir. 

a.  Uygunsuz antidiüretik hormon sendromu: 
Normovolemik hiponatreminin en sık nedenidir. 
Posterior hipofizden veya ektopik bir kaynaktan 
fizyolojik olmayan ADH salınımı, renal serbest 
su atılımını bozarak hiponatremiye yol açar. 
Toplam vücut sodyumu normal olduğundan, 
hastalar klinik olarak normovolemik görülür. 
En sık nedenleri santral sinir sistemi hastalıkları, 
nöropsikiyatrik bozukluklar, akciğer hastalıkları 
ve malignitelerdir. Düşük plazma osmolaritesi (< 
275 mOsm/kg) ve uygunsuz idrar konsantrasyonu 
(idrar osmolalitesi > 100 mOsm/kg) tanısal değere 
sahiptir (14). Diyetle normal su ve tuz alımı olan, 
diüretik kullanmayan bir kişide idrarla sodyum 
kaybının > 30 mmol/L olması, adrenal, tiroid, 
hipofiz veya böbrek yetmezliğinin olmaması 
tanı için gereklidir. Serum ürik asit düzeyinin 
< 4 mg/dL, serum üre değerinin < 26.6 mg/dL 
olması, %0.9 salin infüzyonu ile hiponatreminin 
düzelmemesi, fraksiyone sodyum atılımının > 
%0.5, fraksiyone üre atılımının > %55, fraksiyone 
ürik asit atılımının > %12 olması, sıvı kısıtlaması 
ile hiponatreminin düzelmesi destekleyici 
kriterler arasında yer alır (18).

b.  Glukokortikoid eksikliği ve hipotiroidizm: 
Kortizol eksikliği hem direkt hem de volüm 
eksikliğine sekonder olarak aşırı ADH sekresyo-
nuna yol açar. Hipotirodizmdeki hiponatremi-
nin nedeni ise kalp debisi ve glomerüler filtras-
yon hızında azalmaya yanıt olarak ADH sekres-
yonunun artmasıdır (19). 

c.  Farmakolojik ajanlar: İlaçlar faklı mekaniz-
ma ile hiponatremiye yol açabilir:

 1. ADH salınımının uyarılması (klorpropa-
mid, klofibrat, karbamazepin, nikotin, trisiklik 
antidepresanlar, antipsikotik ajanlar, vinkristin, 
ifosfamid, narkotikler),

 2. ADH’nin antidiüretik etkisinin arttırılması 
(klorpropamid, metilksantinler, steroid dışı anti-
inflamatuvar ilaçlar),

 3. ADH analogları (desmopressin, oksitosin).

d.  Fiziksel ve emosyonel stres:  Bulantı  ve  
strese bağlı vazovagal reaksiyonların neden 
olduğu hipotansiyona sekonder olarak ADH 
salınımının ve ağız kuruluğu nedeniyle su 
alımının artması hiponatremiye yol açabilir. 

e. Postoperatif hiponatremi: Hastanede 
gelişmiş hiponatremi sıklığı postoperatif 
olgularda oldukça yüksektir (~%4). Etkilenen 
hastaların çoğunda övolemi gözlenir ve 
dolaşımlarında ölçülebilir düzeylerde ADH 
bulunur. Bu durum primer olarak hipotonik 
sıvıların kullanımına bağlı olarak gelişse de 
hiponatremi ADH sekresyonunda artış sonucu 
(özellikle de bu olgulara izotonik verilirse) 
da görülebilir. Postoperatif hastaların bir alt 
grubunda ki, bunların tamamına yakını daima 
premenstrüel kadınlardır, katastrofik nörolojik 
olaylar gelişebilir, hipoksi ve nöbetlerle neden 
olabilir (20).

f.  Aşırı egzersiz: Ağır egzersize bağlı oluştuğu 
düşünülen hiponatremi olguları artmaktadır. 
Bu tip hiponatremi, ordu servislerinde, maraton 
ya da triatlon sırasında gelişir ve sıklıkla 
semptomatiktir. Bu olgularda terleme sonucu 
yoğun elektrolit kaybı ile birlikte egzersiz 
öncesi ve egzersiz sırasında fazla su tüketilmesi 
hiponatremiye yol açmaktadır.

g.  Primer polidipsi: Normal böbrek su atılım 
kapasitesi olan günde 12 litreyi aşan miktarlarda 
aşırı su tüketilmesi sonucu gelişir. Bu hastalar 
sıklıkla psikiyatrik bozukluğu olan kişilerdir ve 
fenotiazinler gibi ağız kuruluğuna yol açarak 
susuzluk hissini arttıran ilaçlar alıyor olabilirler 
(21).

Klinik Belirtiler

Hiponatreminin belirtileri plazma sodyum 
düzeyine, hiponatreminin gelişim hızına, altta 
yatan hastalığın veya diğer metabolik bozuk-
lukların varlığına bağlı olarak çok değişken-
dir. Plazma sodyum düzeyinin akut olarak 125 
mmol/L’nin altına düşmesi sıklıkla semptoma-
tik olur. Akut hiponatreminin klinik belirtileri 
beyin hücrelerine ozmotik su kayması sonucu 
gelişen beyin ödemine bağlıdır. İlk belirtiler hal-
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sizlik, iştahsızlık, bulantı-kusma ve baş ağrısıdır. 
Hiponatremi derinleştikçe letarji, konfüzyon, 
dezoryantasyon, stupor, konvülziyon ve koma 
gelişebilir. Kronik hiponatremide beyin hücrele-
rinden elektrolit ve organik ozmolitlerin kaybı 
artmış hücre içi hacmi azalttığından, belirtiler 
hafiftir veya yoktur (12).

Tanısal Yaklaşım

Tanı için ayrıntılı bir anamnez ve fizik mua-
yenenin yanı sıra plazma ozmolalitesi, idrar sod-
yum miktarı ve idrar ozmolalitesi incelenmeli-
dir. Ayrıca, elde edilecek bulgulara göre plazma 
glukoz, protein, lipid, üre, kreatinin, potasyum 
ve ürik asit düzeyleri, özellikle tiroid, adrenal ve 
hipofiz hormon incelemeleri doğru tanı için yar-
dımcı olabilirler. Hiponatremili hastaya tanısal 
yaklaşım Şekil 3’te özetlenmiştir (14).

Tedavi Yaklaşımı

Hiponatremi tedavisinde temel hedefler; 
plazma sodyum düzeyinin artırılması ve altta 
yatan bozukluğun düzeltilmesi olmalıdır. Tedavi 
yaklaşımı hiponatreminin derecesi, gelişim süre-
si ve hastanın klinik belirti ve bulguları göz 
önüne alınarak planlanmalıdır. Hiponatreminin 
tedavisinde öncelikle dört soruya yanıt aranma-
lıdır: 

1. Hiponatreminin şiddeti nedir?

2. Hiponatremi akut mu, kronik mi? 
Olguların çoğunda olayın ne zaman 
başladığını belirlemek mümkün olma-
yabilir. Hiponatreminin gelişim süreci-
ne karar vermede en önemli gösterge 
hastanın belirtileridir. Santral sinir siste-
mi belirtileri varlığı akut hiponatremiyi 
düşündürmelidir.

3. Hiponatreminin tipi nedir? 
Hiponatreminin tipine göre uygula-
nacak tedaviler farklı olacağından, bu 
ayrım oldukça önemlidir. 

4. Hiponatreminin etyolojisi nedir? Kesin 
tedavi nedenin saptanması ve düzeltil-
mesi ile mümkün olacağından, hiponat-
remili her olguda etyolojik nedenin sap-
tanması için çaba gösterilmelidir.

Şiddetli belirtileri olan olgular-
da hiponatremi tedavisi: Ciddi nörolojik 
belirti ve bulguları olan olgularda, hastanın sıvı 
durumundan, hiponatremi sebebinden veya baş-
langıç süresinden bağımsız olarak serum sod-
yum düzeyinin acilen emniyetli sınıra çekilmesi 
gerektiğini savunan görüşler vardır (46). 2014 
yılında yayımlanan ‘’Hiponatremi tanı ve tedavi 
rehberinde’’ şiddetli belirtileri olan hiponatre-
mik hastalara 150 mL %3 hipertonik NaCl’ün 
20 dakikada verilmesi, 20 dakika sonra serum 
sodyum düzeyinin kontrol edilmesi, bu sıra-
da 150 mL %3 NaCl infüzyonun tekrarlanma-
sı önerilmektedir (14). Bu ardışık işlem 2 kez 
veya serum sodyum düzeyinde 5 mmol/L artış 
sağlanana kadar tekrarlanabilir olduğu belirtil-
mektedir. İlk saatte serum sodyum düzeyinde 
5 mmol/L artış olması durumunda, hipertonik 
salin infüzyonun durdurulup etyolojiye yönelik 
tetkiklerin başlanması, ilk 1 saatte 5 mmol/L artış 
sağlanamamışsa, IV %3 hipertonik salin infüzyo-
nun serum sodyum düzeyinde saatte 1 mmol/L 
artış olacak şekilde verilmesi önerilmektedir. Bu 
yaklaşım oldukça yakın biyokimyasal ve klinik 
izlemle gerçekleştirilmelidir. Klinik uygulamada 
yakın sodyum takibinde gelişebilecek aksamalar 
hedeflediğimizden daha hızlı sodyum artışına 
neden olabilir ve hastaları hiponatreminin hızlı 
düzeltilmesinin getirebileceği bazı riskler altın-
da bırakılabilir (22). 

Şiddetli belirtileri olmayan olgularda 
hiponatremi tedavisi: Bu hasta grubunun 
acil tedaviye ihtiyacı yoktur. İlgili rehberde, ilk 
24 saatte 10 mmol/L diğer günlerde ise günde 
8 mmol/L’den fazla serum sodyum artışından 
kaçınılması tavsiye edilmektedir. Hedef sodyum 
değeri 130 mmol/L’dir (14).

Hiponatremi gelişim sürecine göre 
tedavi yaklaşımı:

Akut hiponatremi tedavisi: Eğer hipo-
natreminin 48 saatten daha kısa sürede meydana 
geldiği kesin biliniyor ise yukarıda bahsedildiği 
gibi hipertonik salin infüzyonuyla acil ve hızlı 
düzeltme önerilmekte (14).
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Şekil 3. Hiponatremiye tanısal yaklaşım.
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Kronik hiponatremi tedavisi: İlk 24 
saatte serum sodyum düzeyi 10-12 mmol/L’den 
fazla, ilk 48 saatte ise 18 mmol/L den fazla yüksel-
tilmemeli, kronik hiponatremi ve serebral ödem 
bulgusu olan hastalarda serum sodyum yükselişi 
daha da yavaş olmalı, ilk 24 saatte 10 mmol/L’yi 
geçmemelidir kronik hiponatremi ve belirti-
leri olan hastalarda saatte 0.5 mmol/L hızda 
düzeltme hedeflenmesi gerektiği şeklinde öne-
riler olmakla beraber yukarıda bahsedildiği gibi 
nörolojik belirtinin hızla kontrolünü hedefleyen 
daha yoğun tedavi yaklaşımları da gündeme gel-
miştir (14). Hafif belirtisiz hiponatreminin klinik 
anlamı azdır ve etyolojik neden dışında tedavi 
gerekmeyebilir. Tedavi sırasında plazma sodyu-
mu her 4-6 saatte bir ölçülmelidir. Başlangıçtaki 
amaç normonatremiyi sağlamak değil, plazma 
ozmolalitesini akut olarak emniyetli bir sını-
ra yükseltmektir. Başlangıçtaki düzeltme hızın-
dan bağımsız olarak aşağıdaki son noktalardan 
birine ulaşıldığında akut tedavi kesilmelidir:  
1. Semptomların kaybolması, 

2. Emniyetli bir sodyum düzeyine ulaşılması (> 
125 mmol/L), 

3. Toplam 20 mmol/L düzeltme miktarına ula-
şılması. 

Uygulanması gereken sodyum miktarının belir-
lenmesinde aşağıdaki formül kullanılabilir. 
Toplam vücut suyu olarak erkeklerde vücut ağır-
lığının %60’ı, kadınlarda %50-55’i alınmalıdır.

Sodyum eksiği = (Arzulanan plazma 
sodyum – Ölçülen plazma sodyum) x Total 
vücut suyu

Önerilen düzeltme hızı ve miktarı aşılan veya 
demiyelizasyon gelişen olgularda hipotonik sıvı 
ve desmopressin uygulanması yararlı olabilir.

Volüm durumuna göre tedavi yakla-
şımı:

Hipovolemik hiponatremi:  Santral sinir 
sistemi belirtileri yok veya hafif ise izotonik NaCl, 
belirgin ise hipertonik NaCl infüzyonu tercih 
edilmelidir. Eşlik eden potasyum eksikliğinin 

düzeltilmesi plazma sodyum düzeyinin artması-
na katkıda bulunur.

Hipervolemik hiponatremi: Altta 
yatan hastalığa yönelik tedavilerin yanı sıra, 
temel yaklaşım tuz ve sıvı kısıtlaması ve loop 
diüretik uygulaması ile sıvı ve sodyum fazlasını 
gidermektir. Böbrek yetmezlikli dirençli olgular-
da diyaliz tedavisi gerekebilir.

Normovolemik hiponatremi: Primer 
olarak dilüsyonel bir bozukluk olduğundan, 
asemptomatik olgularda öncelikle sıvı kısıtla-
ması yapılmalı, buna yanıt alınamazsa izotonik 
NaCl uygulanmalıdır. Ancak, belirgin sempto-
matik olgularda hipertonik NaCl infüzyonu 
gerekir. Birlikte uygulanacak loop diüretikler 
net serbest su atılımı sağlayarak hiponatreminin 
daha hızlı düzeltilmesine katkıda bulunabilir. 
Eşlik edebilen potasyum eksikliği düzeltilmeli-
dir.   

Uygunsuz antidiüretik hormon 
sendromu: Daha çok kronik hiponatremi 
ile seyreden bu sendromda sıvı kısıtlaması ilk 
basamak tedavidir. Buna yanıt alınamadığında, 
yüksek sodyumlu diyetle birlikte loop diüretik 
uygulaması etkin bir serbest su atılımı sağla-
yabilir. Dirençli olgularda toplayıcı kanalların 
ADH’ye yanıtını engelleyen demeklosiklin (600-
1200 mg/gün), lityum, difenilhidantoin, opiatlar 
gibi ajanlar denenebilir. ADH reseptör antago-
nistleri olan aquaretikler ise hedefe yönelik teda-
vi seçeneklerindendir (23). Tolvaptan konjestif 
kalp yetersizliğinde, sirozda ve UADHS’ne bağlı 
kronik hiponatremilerde kullanılmaktadır (24). 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, hepatotoksik 
yan etkisinden dolayı, tolvaptanın 30 günden 
fazla ve siroz gibi ciddi karaciğer hastalıklarında 
kullanılması önerilmemektedir. 

HİPERNATREMİ

Hipernatremi, plazma sodyum düzeyinin 
145 mmol/L’nin üzerinde olması olarak tanım-
lanır. Her zaman bir hiperozmolalite durumu 
söz konusudur. Hastanede yatan hastaların yak-
laşık %0.5-2’sinde görülür (25). Özellikle akut 
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hipernatremi önemli bir morbidite ve mortalite 
nedenidir.   

Etyoloji

Hipernatremi, hiponatremi gibi esas olarak 
bir su dengesi bozukluğudur. Net su kaybı, hiper-
tonik sodyum kazancı veya su alım yetersizliği-
ne bağlı olarak gelişebilir. Hipernatremiye nor-
mal fizyolojik yanıt susama hissi uyarılması ile 
su alımı ve artmış ADH salınımına yanıt olarak 
maksimal olarak konsantre idrar çıkarılması ile 
su atılımının azaltılmasıdır. Hücre dışı sıvı volü-
müne göre üç ana gruba ayrılır (26):

Hipovolemik hipernatremi: Su kaybı 
sodyum kaybından daha fazla olan durumlardır. 
Aşırı terleme, yanık, ishal ve gastrointestinal 
fistüller gibi ekstrarenal kayıplar veya loop diüre-
tikler, nonoligürik akut böbrek hasarı, akut böb-
rek hasarının poliürik dönemi, üriner obstrük-
siyonun giderilmesi ve glukoz, mannitol veya 
üreye bağlı ozmotik diürez gibi hipotonik renal 
kayıplar neden olabilir (27). İdrar sodyum mikta-
rı böbrek dışı kayıpları, renal kayıplardan ayırt 
edilmesinde yardımcı olabilir. İdrar sodyumun 
20 mEq/L’den fazla olması renal kayıplara işaret 
etmektedir.

Hipervolemik hipernatremi: Hem top-
lam vücut sodyumu, hem de vücut suyu artmış-
tır, ancak sodyum artışı daha fazla olan durum-
lardır. Nadir görülen bir durumdur. Aşırı oral tuz 
alımı, hipertonik NaCl veya NaHCO3 infüzyonu 
veya uygunsuz bileşimde total parenteral nütris-
yon neden olabilir (28). 

Normovolemik hiponatremi: Net su 
kaybı ile seyreden durumlardır. Toplam vücut 
sodyumu değişmediğinden hastalar klinik ola-
rak övolemik görülürler. 

Diabetes insipitus (Dİ): ADH sekresyo-
nundaki bozukluk (hipotalamik) veya renal 
tübülüsler düzeyinde ADH etkisine direnç (nefro-
jenik) sonucu gelişebilir. Hipotalamik diabetes 
insipitusun en sık nedeni travma, operasyon, 
granülomatoz hastalık, tümör, vasküler hasta-
lık, cerrahi girişim sonucu gelişebilen nörohipo-
fiz hasarıdır. Birçok olguda idyopatiktir, kalıtsal 
formları da bildirilmiştir (29). Başlıca belirtileri 

poliüri ve polidipsidir. Günlük idrar miktarı 3-15 
litre arasında değişebilir. Susama hissinde veya 
suya ulaşmada sorun olmadıkça, anlamlı hiper-
natremi gelişmeyebilir.

Nefrojenik diabetes insipitus ise herediter 
veya edinsel olarak gelişebilir. Edinsel neden-
ler arasında lityum, amfoterisin, demeklosiklin, 
gliburid ve foskarnet gibi ilaçlar, hiperkalsemi, 
hipopotasemi, çeşitli kronik tübülointerstisyel 
hastalıklar ve orak hücreli anemi gösterilir (30).

Ozmoreseptör fonksiyon bozuklu-
ğu: ADH sekresyonu ve susamayı kontrol eden 
ozmoreseptörler anterior hipotalamusta bulun-
maktadır. ‘’Adipsik diabetes insipidus’’ olarak 
bilinen patolojide, bu bölgenin lezyonları, hem 
ozmotik olarak uyarılan AVP sekresyonunun 
ve hem de susamanın birlikte bozulmasına yol 
açarak, hipernatremi ve hiperozmolal bir duru-
ma neden olurlar (31). Granülomatoz hastalık, 
vasküler bozukluk (anterior kominikan serebral 
arter anevrizması), tümör ve spontan ya da cerra-
hi sonrası infarkt bu durumdan sorumlu olabilir.

Klinik Belirtiler

Hipernatremi belirtileri hücre dışına ozmo-
tik sıvı kayması sonucu beyin hücrelerindeki 
büzüşmeye bağlı olarak çoğunlukla nörolojiktir. 
Bulantı, kusma, huzursuzluk, kas güçsüzlüğü, 
fasikülasyonlar, konfüzyon, somnolans, konvül-
ziyon, fokal nörolojik defisitler ve koma görüle-
bilir. Klinik belirtilerin şiddeti hipernatreminin 
derecesi ve gelişim hızı ile ilişkilidir. Akut olarak 
gelişen 160 mmol/L’nin üzerindeki düzeylerde 
olgular sıklıkla semptomatiktir. Kronik hiper-
natremide ise hücre içine elektrolitler ve organik 
ozmolitlerin göçünün sonucunda hücre hac-
minin arttırması nedeniyle belirtiler genellikle 
hafiftir (32).

Tanısal Yaklaşım

Anamnez ve fizik muayene hipernatreminin 
altta yatan nedeni konusunda önemli ipuçları 
sağlar. Anamnezde ilaç kullanımı hakkında bilgi 
alınmalı, fizik muayenede ise mental durum, 
nörolojik bulgular ve hücre dışı hacim durumu 
mutlaka değerlendirilmelidir. İdrarda sodyum 
atılımı ve idrar ozmolalitesi etyolojik neden 
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konusunda önemli bilgi verir. Diabetes insipi-
tusun ayırıcı tanısı susuzluk testine veya vazop-
ressin uygulamasına idrar ozmolalite yanıtının 
değerlendirilmesi ile yapılır (2,26). 

Tedavi Yaklaşımı

Hipernatremi tedavisinde su kaybının azal-
tılması ve su eksiğinin yerine konması amaç-
lanmakta. Tedavi yaklaşımını hipernatreminin 
şiddeti, gelişim süresi ve hastanın klinik belirti-
leri yönlendirir (33). Plazma sodyum düzeyini 
azaltma hızı saatte 1-2 mmol/L’yi aşmamalıdır. 
Su eksiğinin yarısı ilk 12-24 saatte, tamamı ise 
48-72 saatte yerine konmalıdır. Hızlı düzeltme 
konvülziyona veya kalıcı nörolojik hasara yol 
açabilir. Su eksiği aşağıdaki formülle hesaplanır:

Su eksiği = [(Ölçülen plazma sod-
yum/140) – 1] x total vücut suyu

Üstünlüğü kanıtlanmış bir su replasman reji-
mi yoktur. Su replasmanı yapılırken, belirlenen 
su eksiğinin yanı sıra ölçülebilen ve hissedileme-
yen su kayıpları da dikkate alınmalıdır, su kaybı-
nı azaltıcı uygulamalar başlatılmalıdır. Su teda-
visinde en emniyetli yol oral veya nazogastrik 
yoldur. Alternatif olarak, hipotonik NaCl veya 
%5 dekstroz intravenöz olarak uygulanabilir.

Volüm durumuna göre tedavi yakla-
şımı:

Hipovolemik hipernatremi:   Başlangıçta 
izotonik NaCl veya kolloid infüzyonu ile hemo-
dinamik stabilite sağlanmalı, daha sonra %0.45 
NaCl veya %5 dekstroz ile su eksiği yerine konu-
lur. 

Normovolemik hipernatremi: Santral 
sinir sistemi belirtileri varsa %5 dekstroz ile sıvı 
replasmanı yapılır. Asemptomatik hipotalamik 
diabetes insipituslu olgulara subkütan (günde iki 
kez 1-2 µg) veya nazal yolla (günde iki kez 10-20 
µg) desmopressin uygulanır. Nefrojenik diabetes 
insipitusta ise düşük sodyumlu diyet ve tiazid 
diüretik uygulaması ile yaratılan hafif hipovo-
lemik durum proksimal sodyum ve su geri emi-
limini arttırır, bu şekilde vazopressinin etki yeri 
olan toplayıcı kanallara su akışı azalır. 

Hipervolemik hipernatremi: Dikkatli 
bir şekilde %5 dekstroz infüzyonu ile birlikte 
diüretik uygulaması temel tedavi yaklaşımıdır. 
Diüretiğe yanıtsız olgularda diyaliz gerekebilir.  
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