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TOPLAM POTASYUM MİKTARI

• Miktar olarak ikinci katyon:
– Erkeklerde: 50 mEq/kg….3500-4000 mEq

– Kadınlarda: 40 mEq/kg

– Her dekadda bir.. 2 mEq/kg azalır

• Hücre-içi katyon (%98’i hücre-içindedir):
– Metabolik işlevler (protein ve glikojen sentezi), 

enzimler,

– Hücre sağkalımı-büyümesi-bölünmesi,

– İstirahat membran potansiyeli de oluşturur;  aksiyon 
potansiyel: nöromuskuler hücrelerde uyarı ve kasılma 
işlevleri.



TOPLAM POTASYUM MİKTARI



POTASYUM METABOLİZMASINA GİRİP DAĞILMADAN ÖNCE 

AKLIMIZDA KALMASI GEREKEN:



Dağılmaya potasyumun vücuttaki 
dağılımından  başlayalım:

Hücre-dışı 

Hücre-içi 
3920 mEq

80 mEq

%98

%2



Potasyum homeostazındaki  problem sürekli diyetle ve hızlıca 

alınan potasyumun 

böbrekler tarafından aynı hızla atılamamasıdır

80 mEq potasyum…20L…4mEq/L……8mEq/L

Nonklorid anyonlar

I- Hücre-içi 

depolama

KC,eritrosit,yağ,kas hc



Na+/K+-ATPaz Enziminin Kritik Önemi
potasyum dağılımı özellikle bu enzim pompası

tarafından sağlanır



Na+/K+-ATPaz Aktivitesini Etkileyen 
Başlıca Faktörler

HÜCRE-İÇİ GEÇİŞİ ARTIRANLAR

• İNSÜLİN,

• b2-ADRENERJİK AGONİSTLER,

• ALDOSTERON,

• PLAZMA POTASYUM DÜZEYİ.

HÜCRE-İÇİ GEÇİŞİ AZALTANLAR

• a-ADRENERJİK 
AGONİSTLER,

• EGZERSİZ,

• ASİDEMİ,

• HİPEROSMOLALİTE.

SORU: Na+/K+-ATPaz enzim pompasını bloke eden ilaç??



İNSÜLİN



•Serum potasyum düzeyi ani 
olarak 1mEq/L’den fazla 
artmadıkça periferal kan insülin 
düzeyi yükselmez,

•Hücre-dışı potasyum 
düzeyindeki daha düşük artışlar 
pankreatik insülin salgısı ve 
portal bölgedeki insülin artışı ile 
dengelenir,

•Bu nedenle insülinin ana etki 
bölgeleri karaciğer, kaslar ve yağ 
dokusudur,

İNSÜLİN



Klinik UYARI!

• Hiperpotasemi tedavisi…..glikoz ve/veya 
insülin 

• Hipopotasemi tedavisi….%5 dekstroz 



b2-ADRENERJİK AGONİSTLER

• Epinefrin,Terbutalin, 
Salbutamol

a-Adenilat siklaz uyarımı                        
(G protein yoluyla),

b-cAMP oluşması,
c-Na+/K+-ATPaz uyarımı,
d-Hücre-içine potasyum geçişi

1-Fosfodiesteraz inhibitörleri 
cAMP yıkımını azaltır; etkinliği 
artırır,

2-İnsüline ek etki yapar (farklı 
yolaklar üzerinden etkilidirler)





ALDOSTERON

• Aldosteron, hücrede 
sitozoldeki reseptörüne 
bağlanır,

• Hormon-reseptör  
kompleksi nukleusa gider,

• DNA üzerine etkilidir; 
protein sentezini uyarır,

• NA+/K+-ATPaz uyarılır.

• Saatler içerisinde etkilidir





PLAZMA POTASYUM 
KONSANTRASYONU

• İnsülin eksikliği ve b-blokaja rağmen potasyum 
yüklemesinden sonra potasyumun hücre-içine 
doğru geçişi tamamen engellenemez.

• Pasif mekanizma ile potasyum hücre-içine 
girer



NA+/K+-ATPaz AKTİVİTESİNİ 
ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER

• a-ADRENERJİK AGONİSTLER,

• ARTERYAL pH

• PLAZMA OSMOLALİTESİ.

DAKİKA DAKİKA ANLIK ETKİLERİ OLMASA DA
POTASYUM HOMEOSTAZINDA  ROLLERİ VARDIR.



a-ADRENERJİK AGONİSTLER

• Hücre-içinden potasyum çıkışına yol açar,

• Basal koşullarda minimal etkiye sahiptir,
• a adrenerjik etki özellikle potasyum yüküne karşı toleransı 

önler                                                                                                      
(normalde <1mEq/L artış vs egzersizle>2mEq/L),

• a ve b-2 adrenerjik etkili epinefrin verildiğinde ise:
• önce potasyum düzeyinde ılımlı bir yükselme,

• sonra uzun süreli bir düşme görülür                                                                        
(çift yönlü etki) (b-2 ön planda).





ARTERYAL pH

• Tam mekanizması bilinmemekle birlikte       
hücre-dışı pH düştükçe hücreden potasyum 
çıkışı olur,

• Hücre-içine H+ iyonu girdikçe elektronötraliteyi 
sağlamak için özellikle K+ hücre-dışına çıkar.





UYARI…

• Diyare + renal kayıp birlikte giden klinik 
durumlarda: 

– potasyum kaybı + asidoz varlığında,

– Negatif potasyum dengesi vardır,

– Buna rağmen hiperpotasemiye eğilim olabilir,

– Asidozu düzelttikçe hipopotasemi ağırlaşır.



SORU: Diyabetik ketoasidozda hiperpotasemi mekanizması??

Organik asidozlarda 

(ketoasidoz-laktik 

asidoz) durum



PLAZMA OSMOLALİTESİ

• Akut plazma hiperosmolalitesi potasyumun hücre-
dışına doğru yer değiştirmesine neden olur

• Osmolalitede %10’luk artış…1.0-1.5 mEq/L artış

• Glikoz artışı (insülinsiz) ve mannitol tedavisi gibi 
hücre membranını geçemeyen solüt yük artışında:
– hücre-dışına su  geçişi olur,
– Hücre su kaybedince hücre-içi potasyum 

konsantrasyonu daha da yükselir,
– Bu ise potasyumun hücre-dışına doğru difüzyonuna 

neden olur.

Üre ve etanol hücre membranından geçebilir.





HÜCREDE YIKIM VE SENTEZ 
DÖNGÜSÜ

• Ciddi travma veya tümör lizis 
sendromu….hücreden potasyum 
salınımı…hiperpotasemi

– Böbreklerin atım gücü plazma düzeyini belirler

• Hızlı hücre sentezi ise hücreye potasyum girişi 
ile sonuçlanır..hipopotasemi

– Örnek:Folik asit tadavisi-B12 desteği



ÖZET…
• Normal koşullarda potasyumun hücre-içi ve

hücre-dışı arasındaki dağılımı hücre membranındaki
Na+/K+-ATPaz pompası tarafından düzenlenir,

• Bazal koşullarda çok da önemli olmasalar bile diyetle
potasyum yüklemesi sonucu insülin ve
katekolaminler (kan düzeyleri artmadan) potasyumun
hücre-içine geçişini sağlar; bu olay potasyumun
böbrekler tarafından atılımı için gerekli olan sürede
hiperpotasemiyi önler,

• Plazma potasyum konsantrasyonu da bu dengede
önemlidir.



II-RENAL YOLLA POTASYUM ATILIMI



Filtrasyon, 
Neredeyse Tamama Yakın Geri Emilim 

ve Sekresyon

• Üriner potasyumun kaynağı diğer 
elektrolitlerin tersine geri emilimin tam 
olmaması değil sekresyon yoluyladır.



Potasyum atılımı:

Sirkadian ritm vardır: sabah daha az fakat akşama doğru daha 

fazla













KORTİKAL TOPLAYICI TÜBÜL
Potasyumun sekrete edildiği ana bölgedir.

I- PRINCIPAL CELLS

– Terminal distal kıvrımlı 
tübül,

– Birleştirici tübül,

– Dış medüllanın dış kısmı.

II- INTERCALATED CELLS

– Potasyumu geri emerler.

NET ETKİ: SEKRESYON







MEDÜLLER TOPLAYICI TÜBÜL

• Son alarak da bu segmentte çok az potasyum geri 
emilir (mekanizması tam bilinmemekle birlikte 
midedeki gibi potasyum tarafından-aktive edilen H+-
ATP-az enzim yolağı etkili olabilir),

• Kortikal toplayıcı tübülden sekrete edilen potasyum 
medüller toplayıcı tübüllerden geri emilen 
potasyumun kaynağı oluyor.



HENLE İNEN KOL
• Henle inen kol:                    

Henle çıkan kalın kol  ve 
medüller toplayıcı 
kanaldan* emilen  
potasyum medüller 
intersitisyumdan pasif 
şekilde geçerek yeniden  
tübüler sıvıya eklenir

– POTASYUMUN GERİ 
KAZANIMI

*Medüller toplayıcı kanaldaki 
potasyum kaynağı: kortikal 
toplayıcı kanallar



-principal cells-
genel bakış-

-Transsellüler yol, 

-Apikal sodyum kanalı,

-Basolateral yüzde 
Na+/K+-ATP-az enzimi,

-Hücre-içine geçiş,

-Apikal potasyum kanalı,

-Elektrokimyasal 
gradiyent (hücre vs
lümen)

-Aldosteron

-Ana etken: Sodyumun 
geri emilme miktarı.

KORTİKAL TOPLAYICI TÜBÜL



Önemli bir faktör:
1-Elektrokimyasal itici güç

KİMYASAL AÇIDAN:

HÜCRE-İÇİNDEN HÜCRE-DIŞINA POTASYUMUN 
“ATILMASI”

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL:  

POTASYUMUN HÜCRE-İÇİNE DOĞRU “ÇEKİLMESİ”







NERST EŞİTLİĞİ

• Eşdeğer elektriksel potansiyel (mV):

mV=  -61 log (K)i
(K)o



1-Elektrokimyasal itici güç
2-Luminal membran potasyum geçirgenliği

• Luminal membran potasyum geçirgenliği:

– Potasyum kanallarının sayısı,

– Potasyum kanallarının aktivitesi: açık/kapalı.

• Aldosteron, potasyum kanallarının sayısını  ve 
aktivitesini düzenler.



Aldosteron’un elektrokimyasal itici güç ve 
potasyum geçirgenliği üzerine etkileri



1-Elektrokimyasal itici güç
2-Luminal membran potasyum geçirgenliği

3-Potasyum akışı

1-POTASYUM İYONLARI
2-POTASYUM KANALLARI

3-ELEKTROKİMYASAL  GÜÇ

1-HÜCRESEL FAKTÖRLER
2-LUMİNAL FAKTÖRLER



LUMİNAL FAKTÖRLER

1-Potasyum 
konsantrasyonu,

2-Sodyum 
konsantrasyonu,

3-Anyonun geri-
emilebilme özelliği,

4-Akım hızı.

HÜCRESEL FAKTÖRLER

1-Plazma potasyum 
konsantrasyonu,

2-Sodyum ve potasyum için 
membran geçirgenliği,

3-Aldosteron aktivitesi.



Luminal faktörler
1-Luminal potasyum konsantrasyonu:

• Luminal potasyum 
konsantrasyonu düşükse 
daha fazla potasyum 
sekrete edilir. 

• Proksimal tübül ve Henle 
çıkan kalın kolu potasyumun 
en çok emildiği bölgelerdir; 
dolayısıyla distaldeki 
konsantrasyon zaten 
oldukça düşüktür.



Luminal faktörler
2-Luminal sodyum 
konsantrasyonu:

ELEKTROJENİK SODYUM 
TRANSPORTU                                     
LÜMEN-NEGATİF ELEKTRİKSEL 
POTANSİYELE YOL AÇAR;

BU İSE POTASYUM 
SEKRESYONUNU UYARIR.

SODYUMUN FRAKSİYONEL 
EMİLİM ORANI HEMEN 
HEMEN HİÇ 
DEĞİŞMEDİĞİNDEN ÜRİNER 
SODYUM ATILIMI BİR İNDEX 
OLABİLİR.



Luminal faktörler:
3-Eşlik eden anyonun geri-
emilebilme özelliği

SODYUM GERİ EMİLİMİ İLE 
OLUŞAN LÜMEN-NEGATİF 
DENGENİN SÜRMESİNİ 
SAĞLAR

KLORÜR !

SODYUMLA BİRLİKTE KLORÜR 
DE EMİLİR,

BU İSE AŞIRI LÜMEN-NEGATİF 
DURUMUN OLUŞMASINI 
ENGELLER,

POTASYUMUN AŞIRI 
SEKRESYONU BASKILANIR.



GERİ-EMİLEBİLME ÖZELLİĞİ 
OLMAYAN BİR ANYON VARSA 
LÜMEN-NEGATİF DENGE 
KAÇINILMAZDIR,

Luminal faktörler:
3-Eşlik eden anyonun geri-
emilebilme özelliği



Emilmeyen anyonların önemi

Potasyuma eşlik eden anyonlar genel olarak emilmezler;                                 

bu da potasyum sekresyonu için itici gücü artırır.





İKİ MEKANİZMA İLE POTASYUM 
SEKRESYONUNU ETKİLER:

1-Artmış akım hızı çok daha 
fazla sodyumun gelmesine 
neden olur; potasyum 
sekresyonu lehine elektriksel 
itici güç oluşur.

2-Luminal akım ne kadar 
hızlıysa luminal potasyum 
konsantrasyonu da o kadar 
azdır; hücre-lümen 
konsantrasyon gradiyenti  
potasyum sekresyonuna 
neden olur.

Luminal faktörler:
4-Luminal akım hızı





LUMİNAL FAKTÖRLER

1-Potasyum 
konsantrasyonu,

2-Sodyum 
konsantrasyonu,

3-Anyonun geri-
emilebilme özelliği,

4-Akım hızı.

HÜCRESEL FAKTÖRLER

1-Plazma potasyum 
konsantrasyonu,

2-Sodyum ve potasyum için 
membran geçirgenliği,

3-Aldosteron aktivitesi.



Hücresel Faktörler
1-Hücre-içi potasyum konsantrasyonu



Hücresel faktörler
2-Sodyum ve potasyum kanalları

Luminal membrandaki kanallar: 

A-Sodyum kanalı: Hücre-içine sodyum tutulumu

B-Potasyum kanalları: Tübüler sıvıya potasyum sekresyonu

Bu kanalların sayısının artması sodyum tutulumu 
veya potasyum sekresyonunda artışa yol açar,

Aldosteron’un işlevi önemlidir,

Apikal sodyum kanalı bloke eden ilaçlar…



Hücresel faktörler
3-Aldosteron

OLDUKÇA KRİTİK  VE HASSAS 
BİR ÖNEME SAHİPTİR,

PRINCIPAL CELLS:

LUMİNAL MEMBRANDAKİ 
SODYUM VE POTASYUM 
KANALLARI,

BASOLATERAL 
MEMBRANDAKİ NA+/K+-
ATPaz ENZİM AKTİİVİTESİ 
ALDOSTERON TARAFINDAN 
KONTROL EDİLİR.

VAZOPRESSİN…..POTASYUM SEKRESYONUNU ARTIRIR,

EPİNEFRİN….. POTASYUM SEKRESYONUNU AZALTIR.





Potasyum atılımı ile ilgili birkaç 
örnek



Potasyum atılımının 
sodyum atılımından bağımsız olması



Normal koşullarda distal tübülüse gelen 

sodyum miktarı ile aldosteron                               

karşıt durumdadır-Paradox-



Potasyum  emilimi ve atılımındaki kısıtlılıklar
POTASYUM ALIM AZLIĞINA YANIT:



Potasyum  emilimi ve atılımındaki kısıtlılıklar
POTASYUM YÜKLEMESİNE YANIT VE ADAPTASYON:



Kronik böbrek yetmezliğinde durum
-adaptasyon-



TOPARLARSAK….







SORU-1

• ALDOSTERON EKSİKLİĞİNİN ÜRİNER 
POTASYUM ATILIMI ÜZERİNE ETKİSİ 
NASILDIR?

• HANGİ FAKTÖR SON SÖZÜN SÖYLENMESİNDE 
ETKİLİDİR?





SORU-2

• SÜRRENAL ADENOMUNA BAĞLI PRİMER 
HİPERALDOSTERONİZMLİ BİR HASTADA ARTMIŞ 
SODYUM ALIMININ ÜRİNER POTASYUM ATILIMI 
ÜZERİNE ETKİSİ NASILDIR?

• BU ETKİNİN NORMAL BİREYLERDEN FARKI 
NEDİR?



SORU-3

• KALP YETMEZLİKLİ BİR HASTADA EFEKTİF 
ARTERYAL VOLÜM AZDIR; BU NEDENLE DE 
RAAS DE UYARILMIŞTIR. BUNA RAĞMEN 
ÇOĞU KEZ HİPOPOTASEMİ GÖRÜLMEZ. 
NEDENİ?

• BU HASTALARA KIVRIM VEYA TİYAZİD 
DİÜRETİĞİ VERİLİRSE POTASYUM YÖNÜNDEN  
NE TÜR BİR ETKİ BEKLERSİNİZ?



SON SORU-4

• SANTRAL DIABETES INSIPITUSTA 10L/GÜN 
DİÜREZ DURUMUNDA POTASYUM DENGESİ 
NE ŞEKİLDE SEYREDER?


