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Hipokalemi nedir ?

Plazma potasyum 
konsantrasyonu

< 3.5 mEq/L



Kan örneği al

Örneği K+ 
Ölçümü için laboratuvara gönder

Sonuca bak: 
Eğer K+ < 3.5 mEqL ise….

Hipokalemi teşhisini koy:))

Hipokalemiyi teşhis etmek için…



Sorun 
“neden” 

hipokalemi
olduğunu 

bulmakta...



“Nedeni” aramadan önce….



Hipokalemi ne kadar sık görülür ?

• Serum K+ değeri NHANES III (1988-1994)’te 
ölçülüyor, 

• 18.723 kişi, yaş ≥12 yıl

• 193 milyon bireye projeksiyon yapılıyor

Hipo

Kalemi ?

Hiper

Kalemi ?

Wysowski DK, et al. Clin Chem, 2003; 49: 190-2.
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Bizde ne kadar hipokalemi görülüyor ?
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 Potassium Abnormalities in Current 
Clinical Practice: Frequency, Causes, 
Severity and Management 
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was treatment with renin-angiotensin-aldosterone system 

blockers in 228 (34.4%) patients, followed by renal failure in 

191 (28.8%). Two hundred and ninety-eight (45.0%) patients 

were followed without any specific treatment. Of the 661 hy-

perkalemic patients, 324 (49.0%) were normokalemic at hos-

pital discharge.  Conclusion:  This study showed a high prev-

alence of potassium imbalance among hospitalized patients. 

Although most of the potassium abnormalities were mild/

moderate, approximately half of the patients treated for hy-

pokalemia or hyperkalemia were discharged from the hospi-

tal with ongoing dyskalemia.  2015 S. Karger AG, Basel 

 Introduction 

 Potassium is a critical electrolyte for cellular functions 
and its serum concentration must be precisely main-
tained between 3.5 and 5.5 mEq/l  [1] . The kidneys, gas-
trointestinal organs, several hormones and cellular trans-
port mechanisms are important in the regulation of po-
tassium homeostasis   . Disturbance of one or more 
of these mechanisms results in dyskalemia, which may 
range from a mild asymptomatic disorder to a life-threat-
ening emergency hospitalization. Abnormalities in po-

 Key Words 

 Hyperkalemia  Hypokalemia  Potassium 

 Abstract 

  Objective:  We aimed to investigate the prevalence and etiol-

ogy of potassium abnormalities (hypokalemia and hyperka-

lemia) and management approaches for hospitalized pa-

tients.  Subjects and Methods:  Over a 4-month period, all 

hospitalized patients at Hacettepe University Medical Fac-

ulty Hospitals who underwent at least one measurement of 

serum potassium during hospitalization were included. Data 

on serum levels of electrolytes, demographic characteristics, 

cause(s) of hospitalization, medications, etiology of potas-

sium abnormality and treatment approaches were obtained 

from the hospital records.  Results:  Of the 9,045 hospitalized 

patients, 1,265 (14.0%) had a serum potassium abnormality; 

604 (6.7%) patients had hypokalemia and 661 (7.30%) had 

hyperkalemia. In the hypokalemic patients, the most impor-

tant reasons were gastrointestinal losses in 555 (91.8%) pa-

tients and renal losses in 252 (41.7%) patients. The most fre-

quent treatment strategies were correcting the underlying 

cause and replacing the potassium deficit. Of the 604 hypo-

kalemic patients, 319 (52.8%) were normokalemic at hospi-

tal discharge. The most common reason for hyperkalemia 
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Hipokalemi neden önemlidir?

• Kardiyak aritmiler, yaşamı tehdit edebilir

• Kas güçsüzlüğü, paralizi, kas nekrozu, 
rabdomiyolizis

• Karbohidrat intoleransı

• Poliüri, tübülopati

• Metabolik alkaloz

• Hepatik ensefalopati



Hipokalemiyi gördüğünüzde ilk 
yapmanız gereken :

A) Kan testini tekrarlamak

B) Ambulans çağırmak

C) Ben aslında KBB’ci olmak istiyordum 
demek

D) EKG çekmek

E) Bir an önce olay yerinden kaçmak



Hipokalemi de EKG

T dalgasında progresif düzleşme
Giderek belirginleşen U dalgası
P dalgasının amplitüdünde artış

P-R aralığının uzaması
ST-segment depresyonu



Vakalar & Vakalar…

• CR, 51 yaşında K

• Na+ 139 mEq/L

• K+ 2.7 mEq/L

• Cl- 97 mEq/L

• HCO3
- 33 mEq/L

• Kreat 1.0 mg/dl

• SC, 33 yaşında K

• Na+ 138 mEq/L

• K+ 3.1 mEq/L

• Cl- 98 mEq/L

• HCO3
- 27 mEq/L

• Kreat 0.8 mg/dl

Vaka 1 Vaka 2



Eğer hipokalemi varsa, nedeni…

Psödohipokalemi

Hücre içine  giriş

K+

Yetersiz alım

Gastrointestinal kayıplar

Renal Kayıplar



• Yalancı hipokalemi

• Test tüpünün içindeki metabolik aktif 
hücrelere potasyum girişi

• WBC > 50-100 x 109/L olan hastalarda, 
eğer kan örneği oda sıcaklığında 
bekletilirse

• Kan örneğinin hemen santrifüj 
edilmesi veya 4oC’de saklanması ile 
engellenebilir

PsödohipokalemiK+



• Diyabetik ketoasidozda akut insulin
uygulaması
– “Dead in bed syndrome” 

• -adrenerjik aktivite artışı
– Stress ilişkili epinefrin salınımı (örn. AMI, kafa 

travması, alkol bırakılma sendromu)

– İlaçlar (Teofilin, Ritodrin, Terbutalin, 
Albuterol)

• Alkaloz

K+ Hücre içine giriş



• Akut anabolik durumlar
–Pernisyöz anemi tedavisi

–Total parenteral nutrisyon

–Hızla büyüyen lösemi ve lenfomalar

• Hipotermi

• Baryum ve klorokin intoksikasyonu

• Hipokalemik periyodik paralizi

K+ Hücre içine giriş



Hipokalemik periyodik paralizi

• UB, 20 yaşında E

• 21 temmuz, 2006

– Bütün gün çay kesiyor

– Çok yoruluyor. Gece uzun 
ve rahat bir şekilde uyuyor

• Sabah kalktığında, 
ayaklarında uyuşma
hissediyor. Kısa bir süre içinde 
bu his, önce dizlerine sonra 
bütün bacağına yayılıyor. 
Ayağa kalkamaz hale geliyor 
ve en yakın hastanenin acil 
servisine başvuruyor.



• Çayeli Devlet Hastanesi - Lab sonuçları:

Hipokalemik periyodik paralizi

• Na+ : 138 mEq/L

• K+ : 1.77 mEq/L

• Cl- : 95 mEq/L

• Creat : 0.5 mg/dl

• CPK : 667 IU/L (24-195)

• CK-MB : 27.1 IU/L (0-25)

http://www.loadtr.com/487424-tamamd%C4%B1r.htm


• Hipokalemi ile birlikte aralıklı, akut kas 
güçsüzlüğü atakları

• Aşırı karbohidrat alımı veya egzersiz 
sonrası dinlenme dönemlerinde ataklar 
tetiklenebilir

• İki şekli var:
–Genetik (Otozomal dominant, DHP-duyarlı 

Ca+2 kanalının -1 altünitesinde mutasyon)

–Tirotoksikoz (Asyalılar, Meksikalılar)

Hipokalemik periyodik paralizi



• Diyette yetersiz alım:
–Tek başına nadirdir

• Alkolikler

• Yaşlılar

• Fakirler

• Yeme bozukluğu olanlar (anoreksi, 
bulimiya)

• Terminal kanser hastaları

• Açlık grevi yapanlar

K+ Yetersiz alım



IV sıvı alan ama 
içine hiç potasyum konulmayan

hastalar, yetersiz alımın
tipik

iyatrojenik örneğini oluştururlar !!!



• Hipokaleminin sık görülen nedenidir

• Diyare – En sık neden

– Alt GI sıvıda [K+ ]:  30-50 mEq/L

• Kusma – Hipokalemi renal kayıplara bağlıdır

– Gastrik sıvıda [K+ ] :  5-10 mEq/L

Gastrointestinal KayıplarK+

idrar K+ < 20 mEq/L 
İdrar Cl- < Düşük



• Asit baz bozukluğu olmaksızın
– Jeofaji: Potasyum bağlayan killi toprak yemek

• Anyon açıklığı normal metabolik asidozla

– Kronik diyare

– İnce barsak kayıpları

• Metabolik alkaloz

– Konjenital Cl- kaybedilen diyare

– Villöz adenom

– Kronik laksatik kullanımı

Gastrointestinal KayıplarK+



Eğer renal kayıp sözkonusuysa, patofizyolojik 2 
mekanizma vardır:

1) Artmış mineralokortikoid aktivitesi

2) Distal tübüle ulaşan Na+ miktarında artış

“The motto is high Na+, high ALDO”

Renal kayıplarK+

İdrar K+ > 20 mEq/L 



Mineralokortikoid Aktivitesinde Primer
Artış

• ALDO veya ALDO-benzeri bileşenlerde 
baskılanamayan artış
– Tuz geri emilimi ve ekstraselüler hacimde artış

– Ekstraselüler hacim genişlemesinin proksimal
tübül Na+ geriemilimini baskılaması

• Sonuç: Yüksek ALDO ile birlikte distale ulaşan 
Na + artışı 
– Volüm genişlemesi, yüksek kan basıncı, yüksek 

idrar Na + ve K+



• Primer Hiperreninemi
– Yüksek renin, Yüksek ALDO

• Malign hipertansiyon (%50 hipokalemik)
• Renal arter stenozu (%15 hipokalemik)
• Renin salgılayan tümör

• Primer Hiperaldosteronizm
– Baskılanmış renin, Yüksek ALDO

• Conn sendromu
• Bilateral adrenokortikal hiperplazi
• Glukokortikoidle baskılanabilen hiperaldosteronizm

(otozomal dominant, ACTH cevap elemanı ile aldosteron sentaz
kodlama bölgesini birleştiren genetik materyalin çaprazlaması 
sonucu oluşan kimerik gen)

Mineralokortikoid Aktivitesinde Primer
Artış



• Aldosteron olmayan mineralokortikoidlerde artış

–Baskılanmış renin, baskılanmış ALDO
• Cushing sendromu

• Konjenital adrenal hiperplazi

• Genetik nedenler
– Liddle sendromu

» Epitelyal sodyum kanalında bozukluk var, spironolaktona cevap 
yok, triamterene kan basıncı ve hipokalemiyi tedavi ediyor

– Aşikar mineralokortikoid fazlalığı sendromu

» 11-beta hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği

» Meyankökü bu enzimi inhibe eder

– Mineralokortikoid reseptörünün aktivasyon mutasyonu

» Otozomal dominant, mineralokortikodi reseptörü sürekli aktif, 
gebelikte progesterona bağlı aşırı hipertansiyon olur, 
spironolakton bir agonist gibi davranır

Mineralokortikoid Aktivitesinde Primer
Artış



1. Kortikal toplayıcı kanalların proksimaline etki eden 
diuretikler

2. Mg++ eksikliği

3. Asidoz

• Renal tübüler asidoz

• Metabolik asidoz

4. Genetik nedenler

– Bartter sendromu

– Gitelman sendromu

5. Geri emilmeyen anyonlar

Distal tübüle ulaşan Na+ miktarında artış



Diüretikler & Hipokalemi

• Proksimal tubul diüretikleri (Örn. Karbonik 
anhidraz inhibitörleri, ozmotik diüretikler)

– Azalmış effektif kan hacmi YÜKSEK ALDO

– Azalmış proksimal geriemilim  YÜKSEK Na+

• Loop Diüretikleri (Örn. Furosemid, bumetanid)

– Azalmış effektif kan hacmi YÜKSEK ALDO

– Azalmış proksimal geriemilim  YÜKSEK Na+

• Tiyazid Diüretikleri (Örn. HCTZ, klortalidon, 
indapamide)

– Azalmış effektif kan hacmi YÜKSEK ALDO

– Azalmış proksimal geriemilim  YÜKSEK Na+



Mg++ Eksikliği

• Çıkan kalın kolda Na+ emilimini inhibe
eder

• Hipokalemik alkaloz ve hipokalsemi ile 
birliktedir  

• Klinik görünüm 10 mg/gün furosemid
kullanımına benzerdir



Bartter & Gitelman Sendrom

Bartter Gitelman

Plazma K+ Düşük Düşük

Plazma HCO3
- Yüksek Yüksek

İdrar Ca++ Yüksek Düşük

İdrar Konsantrasyonu Bozulmuş Normal

Volume Deplesyonu Belirgin Hafif

Benzerlik Furosemid kullanımı Tiyazid kullanımı



Geri emilmeyen anyonlar

• Proksimal tübülde geri emilimin 
engellenmesi distale ulaşan Na+’u artırır

• Distalde artan Na+’la birlikte yüksek 
ALDO potasyum kaybına yol açar

• Geri emilemeyen anyonlara örnekler: 
HCO3

- ketoanyonlar, penisilinler, salisilat 
vb. 



İlaçlar

• Amphoterisin B
–Hastaların yarısında 

hipokalemi olur

–Artmış membran
geçirgenliği

• Sisplatin

• Aminoglikozidler



Hipokalemik bir hasta görürseniz,

• Önce acil durum değerlendirmesi
– Kas güçsüzlüğü, ritm bozukluğu, EKG değerlendirmesi

• İyi bir hikaye
– 4D: Diyare & Diüretik & Drog & Diyet

• Fizik muayene:
– Volum durumunu & kan basıncını değerlendir

• Kan testleri: Na, Cl, HCO3
-, BUN & Cre, Mg ve Ca, 

kan ve idrar ozmolalitesi, idrar pH ve elektrolitleri  

• Plazma renini ve ALDO (seçilmiş vakalarda) 

• İdrar Ca ve Mg (seçilmiş vakalarda)



TTKG

Hipokalemik bir hastada:

> 4 ise sorun BÖBREK kaynaklıdır !!!



Hipokalemik bir hasta görürseniz,

Ekarte et
PsödohipoK+ 

Hücre içine 
taşınma var mı ?

Potasyum
Tükenmesi

Yetersiz
Alım

Potasyum
Kaybı

İdrar K < 20 mEq/L

AlkalozNormalAsidoz

Diyare Yetersiz alım
Jeofaji

Laksatif kullanımı

Artmış B-adrenerjik aktivite
Hipokalemik periyodik paralizi



İdrar K > 20 mEq/L

KB, EABV

Düşük, Normal YÜKSEK

HCO3
-

Düşük YÜKSEKNormal

RTA Amfoterisin B
Sisplatin İdrar

Cl-

Düşük YÜKSEK

Gastrik Diüretikler
Mg eksikliği

Bartter
Gitelman

Renin, ALDO

R, A

R, A

R, A

Renal arter
stenozu

Malign HT
Renin-salgılayan tümor

Primer hiperaldosteronizm
Adrenal hiperplazi

Glukokortikoidle baskılanan 
hiperadrenalizm

Cushing sendromu
Aşikar MC fazlalığı

meyankökü
Liddle sendromu
MR mutasyonu



Kronik hipokalemi varsa…

• The most common causes of 
chronic, difficult-to-diagnose 
hypokalemia are:

– Gitelman’s syndrome,

– Surreptitious vomiting, and

– Diuretic abuse 

Brenner 9th edition, 2012



Vakalar & Vakalar…

• CR, 51 yaşında K

• Na+ 139 mEq/L

• K+ 2.7 mEq/L

• Cl- 97 mEq/L

• HCO3
- 33 mEq/L

• Kreat 1.0 mg/dl

• SC, 33 yaşında K

• Na+ 138 mEq/L

• K+ 3.1 mEq/L

• Cl- 98 mEq/L

• HCO3
- 27 mEq/L

• Kreat 0.8 mg/dl

Vaka 1 Vaka 2

Kan basıncı: Normal
İdrar K+ > 20 mEq/L

R, A,

Kan Basıncı: Normal
İdrar K+ > 20 mEq/L

R, A, 

Bu aşamadan sonra tanı için 
hangi verilere ihtiyacınız var ??



İdrar K > 20 mEq/L

KB, EABV

Düşük, Normal YÜKSEK

HCO3
-

Düşük YÜKSEKNormal

RTA Amfoterisin B
Sisplatin İdrar

Cl-

Düşük YÜKSEK

Gastrik Diüretikler
Mg eksikliği

Bartter
Gitelman

Renin, ALDO

R, A

R, A

R, A

Renal arter
stenozu

Malign HT
Renin-salgılayan tümor

Primer hiperaldosteronizm
Adrenal hiperplazi

Glukokortikoidle baskılanan 
hiperadrenalizm

Cushing sendromu
Aşikar MC fazlalığı

meyankökü
Liddle sendromu
MR mutasyonu



Vakalar & Vakalar…

• CR, 51 yaşında K

• Na+ 139 mEq/L

• K+ 2.7 mEq/L

• Cl- 97 mEq/L

• HCO3
- 33 mEq/L

• Kreat 1.0 mg/dl

• SC, 33 yaşında K

• Na+ 138 mEq/L

• K+ 3.1 mEq/L

• Cl- 98 mEq/L

• HCO3
- 27 mEq/L

• Kreat 0.8 mg/dl

Vaka 1 Vaka 2•Tekrarlayan hipokalemi
epizodları

•Uzun süredir idiyopatik
ödem öyküsü

•Periyodik olarak değişik
diüretiklerle tedavi

•Şu an diüretik
kullanmadığını söylüyor

İdrar testi furosemid için

pozitif

• Hamilelikte düşük K+ 
dikkat çekiyor

• Bulantı, kusma veya 
diyare yok

• İlaç kullanmıyor
• Günlük 100-140 mEq/day KCl

serum potasyumu
3.5 mEq/L civarında

• Bartter veya 
Gitelman

İdrar Ca++ düşük



Tedavi
1.Hayatı tehdit eden durumları

engellemek
• Solunum kaslarının

güçsüzlüğü
• Rabdomiyoliz
• Kardiyak aritmiler

2.Potasyum açığını düzeltmek
3.Altta yatan nedeni teşhis ve

tedavi etmek



Acil Tedavi

1.Hipokaleminin şiddeti (< 2.5 
mmol/L)

2.Eşlik eden durumlar
• Digoksin kullanan bir kalp

yetmezliği
• Hepatik ensefalopati

3.Plazma potasyum değerinin
azalması



Potasyum Replasmanı

• Gerçek eksiklikte yapılmalıdır; hücre içine
taşınma durumlarında değil

AMA

• Ciddi komplikasyonlara neden olan “hücre
içine taşınma durumlarında” da yapılmalıdır; 
Örn. Hipokalemik periyodik paralizi

• Strese bağlı “hücre içine taşınma
durumlarında” β-adrenerjik bloker (örn. 
Propranolol) tedavisi yeterli olabilir



Potasyum Replasmanı

• Hipomagnezemiyi düzeltmeyi unutma

• Vücut potasyumundaki her 100 mmol azalmanın
plazma potasyumunu yaklaşık 0.27 mmol/L 
düşürdüğünü unutma

• Plazma potasyumunun 2.0 mmol/L düşmesi, 
vücuttan 400-800 mmol kaybı gösterir

• Hiperkalemiye sokma hastayı



Potasyum Replasmanı

• Potasyum değeri 3.0-3.5 mmol/L olan
hastalarda replasman gereksinimi
tartışmalı

• Yüksek riskli hastalarda (kalp hastası, 
aritmi riski var, digoksin alıyor veya
hepatik yetmezlik) potasyum değerinin
4.0 mmol/L, hatta 4.5 mmol/L 
düzeyinde tutulması öneriliyor



Potasyum Tuzu

• Potasyum fosfat: 

–Fosfor eksikliği de varsa (Örn. Diyabetik
ketoasidoz)

• Potasyum bikarbonat: 

–Metabolik asidoz varsa

• Potasyum klorür: 

–Her durumda



Oral potasyum / IV potasyum

• Oral:

– Oral 75 mmol K verilmesini takiben 60-90 dak
içinde serum potasyumu 1.0-1.4 mmol/L yükselir

– Oral 125-165 mmol K verilmesini takiben 60-120 
dak içinde serum potasyumu 2.5-3.5 mmol/L 
yükselir

• Asemptomatik ciddi hipokalemilerde oral yol
tercih edilmelidir



Oral potasyum

• 1 gram potasyum klorürde
yaklaşık 13 mmol
potasyum vardır. 

• Olağan doz: 40-100 mmol
K /gün



Her bir efervesan tablet;
Potasyum sitrat 1H2O 2.170 g
Potasyum bikarbonat 2.000 g
Sitrik asit (susuz) 2.057 g içerir.

Suda çözüldükten sonra elde edilen solüsyonda, potasyum sitrat

şeklinde, toplam 40 mmol
potasyum (1.56g) ve en az 13.3 mmol sitrat iyonları
bulunmaktadır.

Kalinor Efervesan Tablet Kısa Ürün Bilgisi

http://kub.ilacprospektusu.com/ilac/7488-kalinor-efervesan-tablet-kub

Oral potasyum



IV potasyum
• IV Potasyum:

– Olağan doz 1 litre içinde 20-40 mmol K 
verilmesidir

– Solusyon dekstroz olmamalıdır

– Hayatı tehdit eden durumlarda 400 mmol/L 
(100 ml içinde 40 mmol) kullanılabilir. Bu doz
santral yolla uygulanmalıdır

– Önerilen saatlik uygulama hızı 10-20 
mmol/saat

– IV 20 mmol potasyum verilmesi serum 
potasyumunu ort. 0.25 mmol/L artırır



Potasyum Klorür 750 Mg 10 Ml 10 Ampul

• http://www.ilacprospektusu.com/ilac/89/potasyum-klorur-750-mg-10-
ml-10-ampul

IV potasyum

Formülü:
Bir Ampul:(%22.5)
Potasyum klorür 2,250 g,
Enjeksiyonluk su y.m. 10.00 mL içerir.
10 mL'lik 1 ampul'de 30 mEq potasyum vardır.

Bir Ampul: (%7.5)
Potasyum klorür 0,75 g,
Enjeksiyonluk su y.m. 10.00 mL içerir.
10 mL'lik 1 ampul'de 10 mEq potasyum vardır.
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Potasyum-tutan Diüretikler

• Spironolakton 25–400 mg/gün

• Amilorid 5- 40 mg/gün

• Triamterene 100–400 mg/gün



Teşekkür

ederim…




