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(Total vücut Na + Total vücut K)
Plazma Na konsantrasyonu = 

Total vücut suyu

Total vücut sodyumunun % 85-90’ı hücre dışı ortamda bulunur.
Vücut sodyumundaki değişikliklere, vücut suyunda değişiklikler eşlik eder.
Vücut suyunda değişikliklere, vücut sodyum değişiklikleri eşlik etmeyebilir.

PLAZMA SODYUM
DÜZEYİNDE DEĞİŞİKLİK

ANORMAL SU DENGESİ

TOTAL VÜCUT
SODYUMUNDA DEĞİŞİKLİK

ANORMAL SODYUM DENGESİ

Ekstrasellüler sıvı
volümünde artma

Ekstrasellüler sıvı
volümünde azalma



EFEKTİF OZMOTİK SOLÜT

Hücre membranından serbestçe difüze olamazlar (sodyum, glukoz, glisin).
Hücre içi ve hücre dışı ortamlar arasında su kaymasına yol açarlar.

İNEFEKTİF OZMOTİK SOLÜT

Hücre membranından serbestçe difüze olurlar (üre, etanol, metanol).
Hücre içi ve hücre dışı ortamlar arasında su kaymasına yol açmazlar.



TOTAL OZMOLALİTE

EFEKTİF OZMOLALİTE 
(TONİSİTE)

Efektif ozmolalite = 2 x (serum sodyum + serum potasyum) + (serum glukoz / 18)

Hücre membranından serbestçe difüze olsunlar veya olmasınlar belli bir
volümdeki suda bulunan tüm solütlerin konsantrasyonu (mOsm/kg).
Ölçülen ozmolalite, total ozmolaliteyi yansıtır.

Belli bir volümdeki suda bulunan ve hücre membranından serbestçe difüze
olamayan solütlerin sayısı.



HİPOTONİSİTE HİPERTONİSİTE

Susama hissi

AVP sekresyonu

BÖBREK

Elektrolitsiz
su atılımı

NORMOTONİSİTE

( - )

( - )

( + ) ( - )

( + )

( + )



PLAZMA SODYUM KONSANTRASYONU <135 mmol/L

İNSİDANS

<135 mmol/L % 15-30

<130 mmol/L % 1-4

Acil servise başvuran hastalar % 15-20

Ameliyat geçiren hastalar % 4-5

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar % 30

KKY nedeniyle hospitalize hastalar % 85

MORBİDİTE VE MORTALİTE ARTIŞI
HASTANEDE YATIŞIN UZAMASI



Hiponatreminin şiddeti (<125 mmol/L)
Hiponatreminin gelişim hızı (<48 saat)
Altta yatan nörolojik bozukluklar
Diğer metabolik bozukluklar

HİPONATREMİ

HÜCRE İÇİ

Osm = 285

HÜCRE DIŞI

Osm = 250

SU
Orta Şiddetli Bulantı

Baş ağrısı
Konfüzyon

Şiddetli Kusma
Somnolans
Konvülziyon
Kardiyopulmoner distres
Koma

Beyin sapı herniasyonu
Solunum durması
ÖLÜM

BEYİN ÖDEMİ





AKUT HİPONATREMİ

BEYİN ÖDEMİ

BEYİN SAPI HERNİASYONU

YAŞAMSAL BEYİN YAPILARININ
MEKANİK KOMPRESYONU

ÖLÜM

MORTALİTE

% 5-55
(% 15-30)

 Eşlik eden hastalıklar (siroz, MI, KKY)
 Hipoksemi varlığı
 Çocuklar ve yaşlılar

MORTALİTE YÜKSEK

Kadınlarda kalıcı nörolojik hasar
olasılığı yüksek



Özellikle 125 mmol/L’den düşük sodyum düzeylerinde bulantı-kusma,
konfüzyon ve konvülziyon gelişebilir.
Yürüme bozuklukları, düşme ve silik bilişsel bozukluklar görülebilir.

KRONİK HİPONATREMİDE BEYİN SAPI HERNİASYONU GÖRÜLMEZ

MORTALİTE RİSKİ ARTAR

OSTEOPOROZ VE KIRIK RİSKİ ARTAR



Klasik olarak ponsu etkiler (santral pontin miyelinoliz)
(Hücrelerde organik ozmolitlerin yeniden birikiminin en geç olduğu beyin bölümü)

Beyinin diğer bölgeleri de etkilenebilir (ekstrapontin miyelinoliz)
(serebellum, talamus, putamen, lateral geniculat cisimciği, kortikal ve subkortikal bölgeler)

Parapleji
Quadripleji
Disfaji
Disartri
Diplopi

Ataksi
Mutizm
Parkinsonizm
Distoni
Katatoni

Alkolizm Malnütrisyon
Hipopotasemi Karaciğer sirozu
Tiazidler Antidepresanlar

BELİRTİLERİ RİSK FAKTÖRLERİ

Kronik hiponatreminin hızlı düzeltilmesi
(>10 mmol/L/24 saat)
(>18 mmol/L/48 saat)

TEDAVİ
Plazma sodyum düzeyinin yeniden düşürülmesi
 Desmopressin
 Hipotonik sıvı infüzyonu



BİYOKİMYASAL ŞİDDETİNE GÖRE

130-135 mmol/L HAFİF HİPONATREMİ
125-129 mmol/L ORTA DERECEDE HİPONATREMİ
<125 mmol/L DERİN (ŞİDDETLİ) HİPONATREMİ

48 saatten kısa süreli AKUT HİPONATREMİ
48 saatten uzun süreli KRONİK HİPONATREMİ

Orta derecede şiddetli semptomlar ORTA DERECEDE SEMPTOMATİK
Şiddetli semptomlar ŞİDDETLİ SEMPTOMATİK

GELİŞİM SÜRESİNE GÖRE

SEMPTOMLARA GÖRE



(Total vücut Na + Total vücut K)
Plazma Na konsantrasyonu = 

Total vücut suyu

DEPLESYONEL

Vücut solütlerinde
vücut suyundan 

daha fazla azalma

Vücut suyunda 
vücut solütlerinden

daha fazla artma

DİLÜSYONEL

HİPONATREMİ
Ekstrasellüler ortamda sodyuma oranla su fazlalığı durumudur



DOLAŞIMDAKİ VAZOPRESSİN DÜZEYİNİN ARTMASI

VAZOPRESSİNE RENAL DUYARLILIĞIN ARTMASI

SERBEST SU ALIMI

Artmış veya uygunsuz vazopressin yanıtının patofizyolojisi,
ekstrasellüler sıvı volümüne bağlı olarak farklılık gösterir.

HİPONATREMİ



HİPONATREMİ

HİPOTONİK
HİPONATREMİLER

HİPOTONİK OLMAYAN
HİPONATREMİLER

YALANCI HİPONATREMİ

İZOTONİK HİPONATREMİ

HİPERTONİK HİPONATREMİ



Serumda yüksek konsantrasyonda lipidler veya proteinler bulunduğu
zaman ortaya çıkan bir laboratuvar artefaktıdır. 

Alev fotometri yöntemi kullanıldığında daha sık görülür.
İyon selektif elektrot yöntemi kullanıldığında da görülebilir.



Hücre dışı ortamda sodyum dışındaki efektif ozmollerin varlığına bağlıdır.

Glukoz
Mannitol
Glisin

Efektif ozmollerin serum konsantrasyonuna bağlı olarak
hiponatremi izotonik veya hipertonik olabilir. 



HİPERGLİSEMİ

HÜCRE İÇİ

Osm = 285

HÜCRE DIŞI

Osm = 300

SU

HÜCRE DIŞI

Na 

DİLÜSYONEL HİPONATREMİ



Hücre membranında serbestçe difüze olurlar.

Efektif ozmolaliteyi değiştirmezler.

Hücre içinden hücre dışına su kaymasına neden olmazlar.

Hiponatremiye yol açmazlar.

Üre
Etanol
Metanol
Etilen glikol



Azalmış hücre dışı sıvı volümlü hiponatremi

HİPOVOLEMİK HİPONATREMİ

Artmış hücre dışı sıvı volümlü hiponatremi

HİPERVOLEMİK HİPONATREMİ

Normal hücre dışı sıvı volümlü hiponatremi

NORMOVOLEMİK HİPONATREMİ



KOMBİNE SU VE ELEKTROLİT KAYIPLARI

 Renal kayıplar
 Gastrointestinal kayıplar
 Deri yoluyla kayıplar
 Üçüncü boşluklara kayıplar

SODYUM KAYBI > SU KAYBI

HİPOVOLEMİK HİPONATREMİ



Su ve sodyum kaybı

Effektif arteriyel kan volümü 

Susama hissi  Vazopressin salınımı 

Su alımı  Dilüe idrar çıkarma kapasitesi 

Elektrolitsiz su retansiyonu

HİPONATREMİ

Hipopotasemi

Transsellüler iyon
değişimi

K hücre dışına
Na hücre içine

Diüretik
Kusma



RENAL KAYIPLAR

 Diüretikler
 Primer adrenal yetersizlik
 Tuz kaybettiren nefropatiler
Ozmotik diürez
 Bikarbonatüri
 Ketonüri
 Serebral tuz kaybı

EN SIK NEDEN DİÜRETİK KULLANIMI



DİÜRETİKLER

 Loop diüretikler
 Tiazidler
 Potasyum koruyucu diüretikler

EN FAZLA SODYUM KAYBINA YOL AÇAN DİÜRETİK HANGİSİDİR?

LOOP DİÜRETİKLER



1. Tiazidler

2. Potasyum koruyucu diüretikler

3. Loop diüretikler

Loop diüretikler Henle kulpunun çıkan kalın kolunda NaCl ve K emilimini inhibe ederler.
Bu şekilde renal medullada ozmolaliteyi azaltarak zıt akım mekanizmasını küntleştirirler
ve renal konsantrasyon mekanizmasını azaltırlar. Yani, vazopressinin etkisini azaltırlar ve
hiponatremiye daha az yol açarlar. 

Tiazidler renal konsantrasyon mekanizmasını inhibe etmezler, bu nedenle vazopressin
renal tübülüsler üzerine maksimal etki gösterir ve hiponatremi daha sık görülür.



GASTROİNTESTİNAL KAYIPLAR

 Diyare

 Kusma

 Nazogastrik drenaj

Diyarede idrar sodyum konsantrasyonu düşüktür.

Kusmada idrar sodyum konsantrasyonu yüksektir.



DERİ YOLUYLA KAYIPLAR

 Kistik fibrozis

 Geniş yanıklar

ÜÇÜNCÜ BOŞLUKLARA KAYIPLAR

 İleus

 Pankreatit

 Sepsis

 Kas travması



KOMBİNE SU VE SODYUM KAZANCI

SU KAZANCI > SODYUM KAZANCI

Konjestif kalp yetersizliği
Karaciğer sirozu 
Nefrotik sendrom

Akut böbrek hasarı
Kronik böbrek yetmezliği

ETKİN ARTERİYEL KAN 
VOLÜMÜ AZALMIŞ

ETKİN ARTERİYEL KAN 
VOLÜMÜ ARTMIŞ

 Sınıf III ve IV KKY’li hastaların yaklaşık % 20-30’unda hiponatremi gelişir.
 Kalp yetersizliği ve sirozda hiponatremi altta yatan hastalığın şiddeti ile 

ilişkilidir ve kötü prognostik bir faktördür.
 Eş zamanlı diüretik kullanımı hiponatremiye katkıda bulunabilir.
 Nefrotik sendroma bağlı hiponatremi çocuklarda daha sık görülür.



Etkin arteriyel
kan volümü 

Baroreseptörler

Vazopressin 
Sempatik sinir sistemi 
Renin-anjiotensin sistemi 

Renal serbest su geri emilimi 
Renal vazokontriksiyon
Glomerüler filtrasyon hızı  

Konjestif kalp yetersizliği
Karaciğer sirozu
Nefrotik sendrom



ELEKTROLİTSİZ SU KAZANCI

TOTAL VÜCUT SUYU ARTMIŞTIR

BOZULMUŞ SERBEST SU ATILIMININ VARLIĞINDA
AŞIRI SIVI ALIMINA BAĞLI OLARAK GELİŞİR

UYGUNSUZ VAZOPRESSİN SALINIMI
DÜŞÜK SOLÜT ALIMI



 Uygunsuz antidiürez sendromu

 Nefrojenik uygunsuz antidiürez sendromu

 Sekonder adrenal yetersizlik (glukokortikoid eksikliği)

 Hipotiroidizm

 Reset ozmostat

 Primer polidipsi

 Düşük solüt alımı



MALİGNİTELER

PULMONER HASTALIKLAR

SSS HASTALIKLARI

İLAÇLAR

En sık küçük hücreli akciğer kanseri

Pnömoni, tüberküloz, astım, plevral effüzyon

Tümör, subaraknoid kanama, ensefalit, menenjit

SSR inhibitörleri (en sık), ekstazi (şiddetli)

 Posterior hipofizden artmış vazopressin sekresyonu

 Ektopik vazopressin yapımı

 Toplayıcı kanallarda vazopressinin etkisinin artması

 V2 reseptörlerinde fonksiyon kazançlı mutasyon



Ana kriterler

 Efektif serum ozmolalitesi < 275 mOsm/kg 

 İdrar ozmolalitesi > 100 mOsm/kg

 Klinik övolemi

 İdrar sodyum konsantrasyonu  > 30 mmol/L

 Adrenal, tiroid, hipofiz ve böbrek yetersizliği bulunmaması

 Yakın zamanda diüretik ajanların kullanılmaması

Ek kriterler

 Serum ürik asit  < 4 mg/dL (< 0.24 mmol/L)

 Serum üre  < 21.6 mg/dL (< 3.6 mmol/L)

 % 0.9 salin infüzyonundan sonra hiponatreminin düzelmemesi

 Fraksiyonel sodyum ekskresyonu > % 0.5

 Fraksiyonel üre ekskresyonu > % 55

 Fraksiyonel ürik asit ekskresyonu > % 12

 Sıvı kısıtlaması ile hiponatreminin düzelmesi



HİPOTİROİDİZM

 TSH düzeyinde her 10 IU/L artış, serum sodyum düzeyini 0.14 mmol/L azaltır.
 Bu nedenle, hipotiroidizmde hiponatremi nadiren görülür.
 Hiponatreminin muhtemel mekanizması kalp debisi ve glomerüler filtrasyon

hızında azalmadır.

SEKONDER ADRENAL YETERSİZLİK

 Sekonder adrenal yetersizlikte aldosteron yapımı, primer yetersizlik kadar bozulmaz,
bu nedenle renal sodyum kaybı hiponatremi gelişimine katkıda bulunmaz.

 Yetersiz ACTH salınımı sonucu hipokortizolizm gelişir. 
 Normal koşullarda kortizol hipotalamusta vazopressin yapımını baskılar.
 Sürekli düşük kortizol düzeyleri nedeniyle vazopressin baskılanamaz ve serbest su

atılımı bozularak hiponatremi gelişir.



PRİMER POLİDİPSİ

Normal renal atılım kapasitesinin üzerinde (>12 litre) su tüketilmesi.
Sıklıkla psikiyatrik bozukluğu (şizofreni) olan kişilerde görülür.
AVP aktivitesi baskılanmış ve idrar ozmolalitesi düşüktür (<100 mOsm/kg).

RESET OZMOSTAT

Vazopressin sekresyonunu baskılayan ozmotik eşik normalden düşüktür.
Plazma ozmolalitesi bu eşiğin üzerine çıktığı zaman idrar konsantre edilebilir.
Tipik örneği gebeliktir. 



Diyetle çok az solüt alan kişilerde görülür.
 Aşırı bira tüketenler
 Sıkı vejeteryanlar

GÜNLÜK SOLÜT YÜKÜ
BÖBREKLERDEN ATILABİLEN SU MİKTARININ BELİRLEYİCİSİDİR

DİYETLE YETERSİZ SOLÜT ALIMI

İDRARLA YETERSİZ SOLÜT ATILIMI

İDRARLA SERBEST SU ATILIMININ AZALMASI

ILIMLI POLİDİPSİ

HİPONATREMİ



HİPONATREMİ

HİPOTONİK OLMAYAN HİPONATREMİ NEDENLERİNİ DIŞLA

Mekanizma Serum ozmolalitesi Örnekler

Serum ozmolalitesini yükselten 

ve hiponatremiye yol açabilen 

efektif ozmollerin varlığı

İzotonik veya hipertonik

Glukoz

Mannitol

Glisin

Hiperozmolar radyokontrast madde

Serum ozmolalitesini yükselten, 

fakat hiponatremiye yol açmayan 

inefektif ozmollerin varlığı

İzotonik veya hiperozmolar

Üre

Alkoller

Etilen-glikol

Yalancı hiponatremiye yol açan 

endojen solütlerin varlığı 

(laboratuvar artefaktı)

İzotonik

Trigliserid, kolesterol, protein

İntravenöz immünglobülinler

Monoklonal gammapatiler



Serum glukoz konsantrasyonunun ölçülmesini ve artmış ise serum glukoz düzeyine 
göre ölçülen serum sodyum konsantrasyonunun düzeltilmesi ile hiperglisemik
hiponatreminin dışlanmasını tavsiye ederiz. (1D)

Ölçülen ozmolalitenin 275 mOsm/kg’ın altında olduğu hiponatremi daima hipotonik
hiponatremiyi yansıtır. (Derecelendirilmemiş)

Tabloda listelenmiş olan hipotonik dışı hiponatremi nedenleri için kanıt bulunmayan 
bir hiponatremi, ‘hipotonik hiponatremi’ olarak kabul edilir. (Derecelendirilmemiş)

 Anamnez (mannitol infüzyonu, ürolojik cerrahi)
 Plazma glukoz konsantrasyonu
 Serum ozmolalitesi
 İnefektif ozmollerin serum konsantrasyonu (üre, laktat, alkol)
 Trigliserid, total kolesterol, total protein

[(Glukoz – 100) x 0.024] + Ölçülen sodyum



HİPOTONİK HİPONATREMİ

EKSTRASELLÜLER SIVI VOLÜMÜ

NORMAL ARTMIŞAZALMIŞ

HİPOVOLEMİK
HİPONATREMİ

HİPERVOLEMİK
HİPONATREMİ

NORMOVOLEMİK
HİPONATREMİ

Total vücut suyu 
Total vücut Na 

Total vücut suyu 
Total vücut Na 

Total vücut suyu 
Total vücut Na 



HİPOTONİK HİPONATREMİ

AKUT VEYA ŞİDDETLİ
SEMPTOMLAR VAR MI?

YOK

İDRAR OZMOLALİTESİ

≤100 mOsm/kg >100 mOsm/kg

VAR

Hipertonik NaCl ile
acil tedavi düşün

Primer polidipsi
Düşük solüt alımı
Aşırı bira tüketimi



İDRAR OZMOLALİTESİ >100 mOsm/kg

İDRAR SODYUM KONSANTRASYONU

≤ 30 mmol/L > 30 mmol/L

DÜŞÜK ETKİN ARTERİYEL
KAN VOLÜMÜ

HÜCRE DIŞI SIVI
VOLÜMÜ ARTMIŞ

HÜCRE DIŞI SIVI
VOLÜMÜ AZALMIŞ

Kalp yetersizliği
Karaciğer sirozu
Nefrotik sendrom

Diyare veya kusma (?)
Üçüncü boşluklara kayıp
Eski diüretik kullanımı



DİÜRETİK KULLANIMI VEYA
BÖBREK HASTALIĞI VAR MI?

Diüretikler
Böbrek hastalığı

İDRAR SODYUM KONSANTRASYONU > 30 mmol/L

VAR YOK

HÜCRE DIŞI SIVI
VOLÜMÜ AZALMIŞ

HÜCRE DIŞI SIVI
VOLÜMÜ NORMAL

Kusma
Primer adrenal yetersizlik
Renal kayıp
Serebral tuz kaybı
Gizli diüretik kullanımı

SIAD
Sekonder adrenal yetersizlik
Hipotiroidizm
Gizli diüretik kullanımı



Laboratuvar ölçümlerinin doğru şekilde yorumlanması için, kan ve idrar örnekleri eş
zamanlı alınmalı, idrar ozmolalitesi ve sodyum konsantrasyonu aynı idrar örneğinde 
belirlenmelidir.

Su yükleme testi hipotonik hiponatreminin ayırıcı tanısında yararlı değildir, hatta
hipotonisiteyi artırarak tehlikeli bile olabilir.

Uygunsuz antidiürez sendromu tanısını doğrulamak için vazopressin ölçümü yapılması
önerilmez. 

Böbrek hastalığı varlığı hiponatreminin ayırıcı tanısını zorlaştırır. Hiponatremiye olası
katkısının yanı sıra, böbreklerin idrar ozmolalitesini ve idrar sodyumunu düzenleme 
yeteneği sıklıkla azalmıştır. İdrar ozmolalitesi ve sodyumu, su ve sodyum dengesini 
düzenleyen hormonal aksların etkilerini artık yansıtmayabileceğinden, hiponatremi
için tanısal algoritmalar böbrek hastalıklı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.



Diüretik kullanan hastalarda hücre dışı sıvı ve dolaşım volümleri ve son dozun alınma
zamanı ile ilişkili olarak idrar sodyum konsantrasyonu değişken olabilir.

Kalp yetersizliği veya sirozu olan hastalarda, diüretik kullansalar bile azalmış etkin
arteriyel volüme bağlı olarak idrar sodyum konsantrasyonu düşük olabilir. 

Diüretik kullanan hastalarda >30 mmol/L’lik idrar sodyum konsantrasyonunun volüm
durumunu belirmedeki performansı düşüktür. Bu nedenle, dikkatli yorumlanmalıdır.

Diüretik kullanan hastalarda volüm durumunun değerlendirilmesinde fraksiyonel
ürik asit ekskresyonu, idrar sodyum konsantrasyonundan daha yararlı olabilir.

Fraksiyonel ürik asit ekskresyonunun < % 12 olması, hipovolemik hiponatreminin
SIAD’dan ayrımında en yararlı test olabilir.



TEDAVİNİN ACİLİYETİNİ VE HEDEFİNİ BELİRLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖR

SEMPTOMLARIN VARLIĞI VE ŞİDDETİDİR

HİPONATREMİNİN TEDAVİSİNDEKİ TEMEL HEDEFLER 
Serum sodyum düzeyinin arttırılması ve altta yatan bozukluğun düzeltilmesidir. 

Hiponatreminin şiddeti Hiponatreminin tipi
Hiponatreminin gelişim süresi Hiponatreminin etyolojisi
Hiponatreminin semptomatolojisi Eşlik eden bozukluklar

Şiddetli veya orta derecede şiddetli semptomları olan hastalarda beyin ödemi riski
ozmotik demiyelinasyon sendromundan daha fazladır. Hiponatreminin şiddetinden
ve gelişim süresinden bağımsız olarak acil tedavi uygulanmalıdır. 

Orta derecede veya şiddetli semptomların yokluğunda tanısal değerlendirme için
yeterli zaman vardır ve nedene yönelik tedavi en mantıklı yaklaşımdır. 



Orta Şiddetli Bulantı
Baş ağrısı
Konfüzyon

Şiddetli Kusma
Somnolans
Konvülziyon
Kardiyopulmoner distres
Koma



150 ml % 3’lük hipertonik NaCl veya eşdeğerinin 20 dakika boyunca hızlı iv
infüzyonunu tavsiye ederiz. (1D)

Sonraki 20 dakika boyunca 150 ml % 3’lük hipertonik NaCl veya eşdeğerinin
infüzyonunun tekrarlanmasını ve 20 dakika sonra serum sodyum düzeyinin
kontrol edilmesini öneririz. (2D)

Yukarıdaki iki terapödik önerinin iki kez veya serum sodyum düzeyinde 5 
mmol/L’lik artış hedefi elde edilene kadar tekrarlanmasını öneririz. (2D)

Şiddetli semptomatik hiponatremili hastaları, yakın biyokimyasal ve klinik
izlem sağlanabilen bir ortamda yönetin. (Derecelendirilmemiş)

Hiponatreminin akut veya kronik olduğuna bakılmaksızın
İLK SAAT YÖNETİMİ

Temel amaç, serum sodyum düzeyini ilk saatte 5 mmol/L arttırmak.



Hipertonik NaCl infüzyonunun durdurulmasını tavsiye ederiz. (1D)

Nedene yönelik tedavi başlatılıncaya kadar, % 0.9’luk salinin mümkün olan en
düşük volümde infüzyonuyla damar yolunun açık tutulmasını tavsiye ederiz. (1D)

Eğer mevcutsa, sodyum düzeyinin en azından stabilize edilmesini amaçlayan 
tanıya yönelik bir tedavinin başlanmasını tavsiye ederiz. (1D)

130 mmol/L’lik serum sodyum düzeyine ulaşılıncaya kadar serum sodyum 
düzeyindeki artışın ilk 24 saatte 10 mmol/L ve sonraki her 24 saatte 8 mmol/L
ile sınırlandırılmasını tavsiye ederiz. (1D)

Serum sodyum düzeyinin 6 ve 12 saat sonra ve daha sonra kararlı tedavi altında
serum sodyum düzeyi stabilize oluncaya kadar günlük olarak kontrol edilmesini
öneririz. (2D)

İlk saatte serum sodyum düzeyinde 5 mmol/L’lik bir artıştan sonra
semptomları düzelen olguda izlem yönetimi



Serum sodyum düzeyinde ilave 1 mmol/L/saat artış hedeflenerek, % 3’lük NaCl
veya eşdeğerinin intravenöz infüzyonuna devam edilmesini tavsiye ederiz. (1D)

Semptomlar düzeldiği, serum sodyum düzeyi toplamda 10 mmol/L arttığı veya
serum sodyum düzeyi 130 mmol/L’ye ulaştığı zaman (hangisi önce gerçekleşirse),
% 3’lük NaCl veya eşdeğerinin infüzyonunun durdurulmasını tavsiye ederiz. (1D)

Semptomların hiponatremi dışındaki diğer nedenleri için ilave tanısal araştırma 
yapılmasını tavsiye ederiz. (1D)

% 3’lük NaCl veya eşdeğerinin infüzyonuna devam edildiği sürece serum sodyum
düzeyinin her 4 saatte bir kontrol edilmesini öneririz. (2D)

İlk saatte serum sodyum düzeyinde 5 mmol/L’lik bir artıştan sonra
semptomları düzelmeyen olguda izlem yönetimi



Beyinin tam olarak düzelmesi biraz zaman alabileceğinden, şiddetli semptomlu
hastaların kısa zamanda tamamen düzelmesini beklemeyin.

Olağan dışı vücut kompozisyonu olan hastalarda % 3’lük NaCl’nin sabit 150 ml’lik
infüzyon volümlerinden çok ağırlık temelli infüzyon volümleri (2 mL/kg) kullanın.

Eğer hipokalemi varsa, hipokaleminin düzeltilmesinin serum sodyum düzeyinde
artışa katkıda bulunacağını akılda bulundurun.

Serum sodyum düzeyinde 1 mmol/L/saat’lik artış elde etmek için Adrogué-Madias
formülü kullanılabilir. Fakat gerçekleşen artışın hesaplanan artışı aşabileceğini 
unutmayın.

İnfüzat sodyumu – Serum sodyumu
Serum sodyumunda değişiklik = 

Total vücut suyu + 1



Tanısal değerlendirmeye derhal başlanmasını tavsiye ederiz. (1D)

Mümkünse, hiponatremiye neden olabilen veya katkıda bulunabilen ilaçları veya diğer
faktörleri durdurun. (Derecelendirilmemiş)

Nedene yönelik tedaviyi tavsiye ederiz. (1D)

150 ml % 3’lük hipertonik NaCl veya eşdeğerinin 20 dakika boyunca tek intravenöz
infüzyonu ile acil tedavi öneririz. (2D)

Serum sodyum düzeyinde 24 saatte 5 mmol/L artışın hedeflenmesini öneririz. (2D)

130 mmol/L’lik serum sodyum düzeyine ulaşılıncaya kadar serum sodyumundaki
artışın ilk 24 saatte 10 mmol/L ve sonraki her 24 saatte 8 mmol/L’yi aşmamasını 
öneririz. (2D)

Bir, 6 ve 12 saat sonra serum sodyum konsantrasyonunun kontrolünü öneririz. (2D)

Serum sodyum düzeyinde artışa rağmen semptomlarda düzelme yoksa, semptomlara
yol açabilecek diğer nedenler için ek tanısal inceleme yapılmasını öneririz. (2D)

Altta yatan tanının tedavisine rağmen serum sodyum düzeyi daha da azalırsa, 
hastanın şiddetli semptomatik hiponatremideki gibi yönetilmesinin düşünülmesini 
öneririz. (2D)



Serum sodyum düzeyinin önceki ölçümde kullanılanla aynı teknik kullanılarak 
ölçüldüğünden ve örneğin muamelesinde yönetimsel hataların yapılmadığından
emin olun. (Derecelendirilmemiş)

Mümkünse, hiponatremiye neden olabilen veya katkıda bulunabilen sıvıları, 
ilaçları ve diğer faktörleri durdurun. (Derecelendirilmemiş)

Tanısal değerlendirmeye derhal başlanmasını tavsiye ederiz. (1D)

Nedene yönelik tedaviyi tavsiye ederiz. (1D)

Serum sodyum düzeyindeki akut azalma 10 mmol/L’den fazla ise, 150 ml % 3’lük
NaCl veya eşdeğerinin 20 dakikada tek bir intravenöz infüzyonunu öneririz. (2D)

Dört saat sonra serum sodyum düzeyinin, önceki ölçümle aynı teknik kullanılarak 
kontrolünü öneririz. (2D)



Hiponatremiye neden olabilen veya katkıda bulunabilen gerekli olmayan sıvıları,
ilaçları ve diğer faktörleri durdurun. (Derecelendirilmemiş)

Nedene yönelik tedaviyi tavsiye ederiz. (1D)

Hafif hiponatremide, tek amacı serum sodyum düzeyini artırmak olan tedaviyi
önermeyiz. (2C)

Orta derece veya derin hiponatremide, serum sodyum düzeyinde ilk 24 saatte 
10 mmol/L’den ve sonraki her 24 saatte 8 mmol/L’den fazla artıştan kaçınılmasını
tavsiye ederiz. (1D)

Orta derece veya derin hiponatremide, tedavi altında serum sodyum düzeyi
stabilize oluncaya kadar serum sodyum düzeyinin 6 saatte bir kontrol edilmesini 
öneririz. (2D)

Çözümlenemeyen hiponatremi olgusunda, tanısal algoritmayı yeniden gözden 
geçirin ve uzman görüşü isteyin. (Derecelendirilmemiş)

GENEL YÖNETİM



% 0.9’luk NaCl veya dengeli bir kristaloid solüsyonun 0.5-1.0 ml/kg/saat hızında iv
infüzyonu ile hücre dışı volümün yerine konulmasını tavsiye ederiz. (1B)

Hemodinamik dengesizliği olan hastaları yakın biyokimyasal ve klinik izlemin 
sağlanabileceği bir ortamda yönetin. (Derecelendirilmemiş)

Hemodinamik dengesizlik durumunda, hızlı sıvı resüsitasyon ihtiyacı serum sodyum
düzeyinde aşırı hızlı artış riskine ağır basar. (Derecelendirilmemiş)

DOLAŞIM VOLÜMÜ AZALMIŞ HASTALAR

İDRAR MİKTARINI YAKINDAN İZLEYİN



Hafif veya orta derece hiponatremide, tek amacı serum sodyum düzeyini
artırmak olan bir tedaviyi tavsiye etmeyiz. (1C) 

Daha fazla sıvı yüklenmesini önlemek için sıvı kısıtlaması öneririz. (2D)

Vazopressin reseptör antagonistlerinin kullanılmamasını tavsiye ederiz. (1C)

Demeklosiklinin kullanılmamasını tavsiye ederiz. (1D)

HÜCRE DIŞI SIVI VOLÜM FAZLALIĞI OLAN HASTALAR



Orta derece veya derin hiponatremide, ilk basamak tedavi olarak sıvı alımının
kısıtlanmasını öneririz. (2D)

Orta derece veya derin hiponatremide, aşağıdaki ikinci basamak tedavilerin eşit
derecede düşünülebileceğini öneririz:  0.25-0.5 gr/kg/gün üre ile solüt alımının 
artırılması veya düşük doz loop diüretik ile oral NaCl kombinasyonu. (2D)

Orta derece veya derin hiponatremide, lityum ve demeklosiklinin kullanılmasını 
tavsiye etmeyiz. (1D)

Orta derece hiponatremide, vazopressin reseptör antagonistlerinin kullanılmasını
tavsiye etmeyiz. (1C)

Derin hiponatremide, vazopressin reseptör antagonistlerinin kullanılmamasını 
tavsiye ederiz. (1C)

UYGUNSUZ ANTİDİÜREZ SENDROMLU HASTALAR



NEDENE YÖNELİK TEDAVİ

SU KISITLAMASI

İdrar/Plazma elektrolit oranı [(İdrar Na + İdrar K) / Plazma Na]

Oran >1 Sıvı alımı <500 ml/gün

Oran ~1 Sıvı alımı 500-700 ml/gün

Oran <1 Sıvı alımı 500-1000 ml/gün

SUYU NE KADAR KISALIM?



Eğer serum sodyum düzeyi ilk 24 saatte 10 mmol/L’den veya sonraki herhangi bir
24 saatte 8 mmol/L’den daha fazla artarsa, serum sodyum düzeyini düşürmek için
acil müdahale yapılmasını tavsiye ederiz. (1D)

Sürdürülen aktif tedavinin durdurulmasını tavsiye ederiz. (1D)

İdrar miktarı ve sıvı dengesinin sıkı kontrolü altında, elektrolitsiz bir solüsyonun 
(örneğin glukoz solüsyonları) 10 ml/kg hızında bir saat süresince infüzyonuna
başlamanın uygun olup olmadığını tartışmak için uzmana danışılmasını tavsiye 
ederiz. (1D)

Sekiz saatte birden daha sık tekrarlanmamak koşuluya, 2 μg iv desmopressin
eklenmesinin uygun olup olmadığını tartışmak için bir uzmana danışılmasını 
tavsiye ederiz. (1D)


