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OLGU 1 
 
41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile acile başvuruyor. Hasta odasında bilinçsiz yatarken 
bulunuyor. Önceki sabah iyi olduğu biliniyor. Hastanın  şizofreni tanısı ile thioridazin  
kullanmakta olduğu, özgeçmişinde ağır sigara içicisi olduğu ve kafa travması geçirdiği  
biliniyor. Başvuru esnasında bakılan TA: 140/70, VI: 36.1 ° C, sinüs ritmi nabız 90/dk,  
solunum hızı 15/min ve oksijen saturasyonu oda havasında% 96.  
 
LAB: Sodyum: 113 mmol / l, potasyum :3.4 mmol / l, klorür 76 (100-110 mmol / l),  
bikarbonat 25 (22-33mmol / l) CK konsantrasyonları 49 300 U / l  (son 48 saat içindeki 
 yükseldi). Parasetamol ve salisilatlar için serum toksikoloji taraması negatif . İdrar  
biyokimyası İosm: 158 mmol / kg, sodyum: 29 mmol / l, potasyum:  6.7 mmol/ l, kreatinin: 3.1  
mmol/ l ve üre: 51 mmol/ l.  
 
Ön tanılar:   
Psikojenik polidipsinin yol açtığı hiponatremi, serebral disfonksiyon ve rabdomiyoliz. CK artışı,  
normal seri EKG ve idrar bulguları nedeniyle miyoglobin yükseklği miyokard hasarından ziyade  
rabdomiyoliz lehineydi.  
 
(Emerg Med J. 2001 November; 18(6): 520 ) 



OLGU 1-II 
İzlem/TEDAVİ:   
 
Yüzeyel solunum nedeniyle Endotrakeal entübasyon ve MV uygulaması.  
Hiponatremi düzeltilmesi % 3'lük hipertonik salin infüzyonu ile ile saatte 1 
mmol /l sodyum artışı sağlanması. Diürez ve bilinç düzeyinde düzelme 48 saat sonra  
ekstübasyon mümkün olmuş.  
 
Psikojenik polidipsi altta yatan organik bir hastalık dışlandığı ve fizyolojik uyaran 
yokken büyük hacimli sıvı  tüketimi sendromudur. Şizofrenik hastaların% 17'si  
kadarında görülmektedir. Ciddi hiponatremi (serum sodyum <120 mmol /l) 
hastaların dörtte  birinde gelişir. (Mayo Clin Proc 1995; 70:473-6.) 
 
Psikojenik polidipsi ile antipsikotiklerin kullanımı, antidepresanlar, travmatik beyin  
yaralanması ve  ağır sigara içiciliği arasında ilişki bilinmektedir 
(Arch Intern Med 1995; 155:953-7) 





VÜCUT SIVI KOMPARTMANLARI 
 

 Toplam vücut ağırlığının %55-65 ‘i sudur. 
 

 Toplam vücut suyunun 2/3’ü Hücre içi (HİS), 1/3’ü hücre dışı sıvıdır (HDS). 
 

 HDS: 3/4’ü interstisyel, ¼’ü damar içi su’dur. 
 

 Effektif solüt:    Na+, Mannitol 
 

 İneffektif solüt:  Üre,etanol,metanol 
 

 Plazma OSM: 2x [Na+]+(Glu/18)+(BUN/2.8) mosm/kg-su 
 

 Glu ve BUN: mg/dl 
 

 OSMOLAR GAP: normali 10 mosm/kg-su 





Ekivalan (Eq) - MiliEkivalan (mEq) 

Eq veya mEq = Mol/mili mol değeri X 
    Değerliği (+,++,-,--,.. vs) 
     
Örnek:  
 Na+= 23, 23 mg Na= 1 mmol=1 meq 
 Ca++=40 mg, 40 mg Ca= 1mmol=2meq 



Osmol-miliOsmol (mOsm):  
Çözeltideki Osmotik olarak aktif partikül ve 
 iyon sayısını gösterir. 
 
Örnek: %0.9 NaCl çözeltisinin osmolitesi; 
9 gm=9000 mg/L NaCl, 
23+35.5=58.5 NaCl mol ağırlığı, 
9000/58.5=154 mEq Na, 
9000/58.5=154 mEq Cl, 
154+154= 308 mOsm 



SU VE SODYUM DENGESİ 
 Düzenlenebilir /düzenlenemez su alımı 
 Düzenlenebilir /düzenlenemez su atılımı 
SU DENGESİ: 
 Susama refleksi 
ADH salınımı 
ADH        Kollektör Kanal  
                            V2 reseptörleri         Aquaporin2              
                                    
                             Serbest su geri emilimi     

 
 



ADH salınımının belirleyicileri 
1) Osmotik mekanizma: Plazma osm:275-290 mosm/kg-su 
2) Osmotik olmayan mekanizmalar 
 Hemodinamik değişiklikler: Hipotansiyon, hipovolemi 
 Sıvı alımı 
 Bulantı  
 Hipoglisemi 
 RAAS aktivasyonu 
 Stres (ağrı,duygulanım,efor) 
 Hipoksi-hiperkapni 
 İlaçlar: 
ARTIRAN: Morfin,histamin,siklofosfamid,vinkristin,insülin: 
AZALTAN: Antipsikotik, opioid agonistler,alkol,kortikosteroidler,carbamezapin 



SODYUM (Na+): 
 

 HDS nın ana katyonu ve osmolaritenin temel belirleyicisidir 
 

 Total vücut Na= 58meq/kg, değişebilir Na=41 meq/kg 
 

 Plazma Na düzeyi toplam vücut Na düzeyinden çok toplam 
vücut Na / toplam vücut suyu oranını yansıtır. 
 

 135-145 meq/L 
 

 Alım = idrarla günlük atım 
 

 Serum Na < 123 meq/L iken idrar Na~0 meq/L iner. 
 
 



İDRAR KONSANTRASYON BOZUKLUKLARI 
(HİPEROSMOLAR DURUMLAR) 

 İdrar konsantrasyon bozukluğu     Poliüri 
 Susama ve su alımı ile dengelenemezse hipernatremi ile 

sonuçlanır 
 

 İdrarın patolojik olarak konsantre edilememesi durumlarından 
başlıcası: Diyabetes İnsipidus (Dİ) 
 

 Santral Dİ: ADH sentez-salınım bozukluğu 
 Nefrojenik Dİ: V2 rsp-Aquaporin2 sayısal / yapısal boz. 
 Primer Polidipsi: Susama mekanizmasında değişiklik 

 
 

 



D. İnsipidus / Ayırıcı Tanı: 
 

 >50 ml/kg/gün idrar çıkışının olması (poliüri) 
 

 İdrar osmolaritesi < 300 mosm/kg-su olması 
 

 Hiperglisemi, mannitol veya kontrast madde alımı 
alımı olmaması 

 
Dİ için klasik laboratuar Bulguları: 
 Serum Na,Üre ve plazma osmolaritesi 
 idrar Na ve idrar osmolaritesi  

 
 



Dİ Etiyoloji: 
 
SANTRAL (ADH sentez / salınım bozukluğu) 
 Konjenital 
DIDMOAD sendromu 
 Kazanılmış:  
 İlaç / Toksin (Alkol, difenil hidantoin, yılan sokması) 
 Granulomatöz hastalıklar (Sarkoidoz)  
 Neoplastik (kraniofarengioma, Meningiom, hipofiz tümörü)  
 İnfeksiyöz nedenler (Menenjit, ensefalit)  
 Travma, Vasküler nedenler (serebral kanama, beyin ölümü, serebral infarkt) 

 
 Ozmoreseptör disfonksiyonu 
 ADH metabolizmasının arttığı durumlar:  
       Gebelik (Plasental Vazopressinaz) 



NEFROJENİK  D.İNSİPİDUS 
 

 Konjenital (erkeklerde sık) 
 

 Kazanılmış:  
 İlaç (demeklosiklin, lityum, sisplatin)  
 Elektrolit anormallikleri (hiperkalsemi,hipokalemi)  
 Renal: sarkoidoz ve amiloidoz, kronik pyelonefrit  
 Orak hücreli anemi  
 Mekanik (PKBH, üreteral obstrüksiyon) 
 Solüt diürezi (glukoz, mannitol, kontrast madde) 
 

 



 
Primer polidipsi: 

 
 Psikojenik (Şizofreni, Obsesif-kompülsif 

bozukluk) 
 

 Dipsojenik (Susama eşiğinin düşmesi) 
 



Poliürik durumların tanı/ ayırıcı tanısı:  
 

 Plazma ve İdrar osm.ölçümü 
 

Dehidratasyon testi + ADH uygulaması:  
 Kişi 16-18 saat veya VA nın %3-5 ini kaybedene kadar susuz bırakılır ve idrar osm. 

ölçülür. 5 Ü sk vazopressin uygulamasından 1-2 saat sonra tekrar idrar osm. ölçülür. 
 

 Durum Dehidratasyon sonrası Uosm     Plazma AVP    ADH sonrası Uosm 
artış % 
 

 Normal  >800         >2pg/ml    0 
 Nefrojenik DI  100-400         >5 pg/ml  < %10 
 Tam Santral DI <300         Öçülemez  > % 50 
 Kısmi Santral Dİ 300-600                      <1.5pg/ml              %15 - %50 
 Psikojenik Polidipsi 500-900         < 5 pg/ml   0 

   
 
 

 



OLGU 2  
 
70 yaşında ve 70 kg ağırlığında bir hasta 3 gündür bilinç bulanıklığı 
varken bu süre zarfında hiç yemek yememiş ve su içmemiş. Son 24 
saattir  az idrar çıkardığı gözlenen hasta acil servise getirilmiş. Bakılan 
serum Na+ değeri 170 mEq/L bulunan hastada su açığı ne 
kadardır? 
 
Su açığı = (70 × 0.6)× (1-[140/170]= 42 × (1-0.82) = 42 × 0.18 = Yaklaşık 
7.5 Litre 
 
Hesaplanan su açığı hastanın durumuna ve özelliklerine, 
hipernatreminin akut ya da kronik oluşuna göre en erken 24-48 saatte 
düzeltilmelidir. Gereğinden hızlı veya yavaş düzeltmeler geri 
dönüşümü olmayan beyin hasarına neden olur.  



HİPERNATREMİ 
 
 Plazma Na+ değerinin 145 mEq/L’nin üzerinde olmasıdır.  
 Susama hissi kaybı (koma, komadaki hastanın hipertonik 

beslenmesi, esansiyel) 
 Ozmotik diürez (Non-ketotik hiperozmalar koma, mannitol 

uygulanması) 
 Su kaybı (Diabetes insiputus, terleme) 
 Somnolans, konfüzyon, respiratuar paralizi ve komaya yol açar.  
 Tedavisinde önce izotonik NaCl, daha sonra hipotonik sıvılar 

kullanılır. Hızlı düzeltme burada da tehlikelidir (beyin ödemi 
oluşur). Bu nedenle başlangıçda izotonik sıvı verilir.  



HİPERNATREMİ TEDAVİSİ:  
 Öncelikle su açığı hesaplanıp yerine konmalıdır. 
Su açığı (litre) = 0.6 × Vücut ağırlığı × (1-140/[serum Na+]) 

Santral Dİ’de  
 AVP veya dezmopressin (intranasal, i.v.) tedavisi başlanır. 

Dezmopressinin yarılanma ömrü daha uzun olduğundan tercih 
edilir (Doz: 5-20 mikrogram/gün).  

 ADH’nın etkisini arttıran yardımcı ilaçlar (Klorpropamid, 
prostoglandin sentez inhibitörleri) tedavide destek olabilir.  

 Natriüretik ajanlar denenebilir (Tiyazid diüretrik). Bu ilaç 
grubunun Dİ’li bazı olgularda paradoksal anti-diüretik etkinlik 
gösterdiği gözlenmiştir.  

 



 Gestasyonel Dİ’ de temel sorun varolan AVP’nin hızlı 
yıkımıdır. Tedavide vazopressinaz enzimine dirençli 
Dezmopressin kullanılmalıdır. 

 Ozmoreseptör disfonksiyonuna bağlı Dİ’de yapılacak ilk 
uygulama serbest su açığının yerine konması ve idame dönemde 
bu açığın yeniden oluşmaması için susama duygusu olmasa da 
düzenli su içilmesi reçete edilmelidir. 

 Nefrojenik Dİ’de  
 Altta yatan nedenler giderilmeli 
 Su açığı yerine konulmalı, Tuz kısıtlaması yapılmalı. 
 Yüksek doz vazopressin (40 mikrogram/saat) 
 Buna rağmen süren veya nedeni belirlenemeyen nefrojenik Dİ’de 

tiyazid diüretikler, indometazin, tolmetin ve ibuprofen 
kullanılabilir  

 Primer polidipsi’de  etkin tedavi yöntemi su 
kısıtlamasıdır.Hasta psikiyatrik açıdan da incelenmelidir.  



OLGU 3  
       
       50 yaşında 60 kg ağırlığında bir hasta 2 gündür bulantı ve 

halsizlik yakınması ile acil servise başvuruyor. Geçmişte 
hipertansiyon tedavisi için diüretik tedavi aldığı öğreniliyor. 
Bakılan serum Na+ değeri 117 bulunuyor. Kronik hiponatremi 
düşünülen hastanın Na+ açığı ne kadardır? 

 
      Na+ açığı = (125-117) × (60 × 0.6) = 8 × 36 =  288 mEq 
        
       Hiponatremi yavaş düzeltilmelidir (max: 0.5-1.0 

meq/l/saat).Hızlı düzeltilmesi santral pontine myelinosis’e 
(ozmotik demyelinizasyon) yol açar. 



   İdrar Dilüsyon Bozuklukları: 
Hipoozmolar Sorunlar : 

   
       İdrar dilüsyon bozuklukları hiponatremi ve 

hipo-ozmolaliteye neden olur. Böbrekten su 
atılımını etkileyen faktörler şunlardır: 

 
 1-  Proksimale gelen su miktarı,  
 2-  Tübüler sıvının dilüsyonu,  
 3-  Toplayıcı tübüllerin suya geçirgenliği.  



OLGU 4  

 58, E, pnömoni 
 VA: 60 kg, bilinç bulanıklığı 

 Plazma Na: 115 mEq/L 
 Posm: 240 mosmol/L 
 İdrar hacmi: 1000 ml 
 İdrar osm: 680 mosmol/L 

 1000 ml izotonik verilmesinden sonra ne olur? 
 



OLGU 4 - II  

 Başlangıçta Na artar (154>115) 
 380 mosm/680= 453 ml 
 547 ml sıvı vücutta kalır 
 Serum Na düşer 

 



HİPONATREMİ 

 Hiponatremi serum [Na+] değerinin <135 mEq/L 
olması durumudur ve serum Na+ değeri aşağıdaki 
formülle belirlenir: 

 

    Serum [Na+] = (Total Vücut [Na+] + Total vücut [K+]) / Total vücut suyu 
 

1-   Hipovolemik hiponatremi 
2 -  Övolemik hiponatremi,  
3-   Hipervolemik hiponatremi. 

 



Hipovolemik Hiponatremi: 
 
 

 Hastalar dehidrate görünümlüdür (turgor tonus azalması, 
taşikardi, ortostatik hipotansiyon, mukozalar kuru 
görünümlüdür).  

 Hipovolemi güçlü bir ADH uyaranıdır ve su geri emilimini 
arttırır.  

 Renal nedenli hipovolemik hiponatremi: İdrar Na+ >20 
mEq/Ldir  

 Ekstrarenal nedenlerde idrar Na+ değeri <20 mEq/Ldir. 



Hipovolemik hiponatremi nedenleri : 
Renal Nedenler 
 Aşırı diüretik kullanımı 
 Adrenal yetmezlik (akut veya kronik) 
 Tuz kaybettiren nefropatiler 
 Polikistik böbrek hastalığı 
 Medüller kistik hastalık      
 İleri dönem kronik böbrek yetmezliği 
 Serebral kaynaklı natriürez 
Ekstrarenal Nedenler  
 Kusma, 
 Diyare, 
 Üçüncü boşluklara sıvı kaçağı: Yanık, Travma, Pankreatit 



Hipovolemik hiponatremi-II 
 
 Diüretiklere bağlı hipovolemik hiponatremi daha çok 

tiyazid tipi diüretiklerin kullanımında görülür  
 

 Serum Na+ düzeyini belirleyen formül uyarınca 
diüretikler K+ atılımına da neden olduklarından serum 
Na+ düzeyini bu mekanizma ile de düşürürler.  
 

 Serebral kaynaklı natriürez daha çok subaraknoid 
kanamalı hastalarda görülür. Patogenez: BNP 



Hipervolemik Hiponatremi: 
 

 Total vücut suyu hem de Na+ miktarının arttığı durumlar 
  Bu gruptaki klinik sorunların ortak özelliği hastalarda “ödem” olmasıdır.  

 
Hipervolemik hiponatremi nedenleri: 
 
İdrar [Na+] <20 mEq olan durumlar 
 Nefrotik Sendrom 
 Siroz 
 Kalp yetmezliği 
İdrar [Na+] >20 mEq olan durumlar 
 Akut oligürik böbrek yetmezliği 
 Kronik böbrek yetmezliği 



Hipervolemik Hiponatremi II: 
 

 Hem Sistolik hem de Diyastolik kalp yetmezliği 
durumlarında kardiyak output azalması renal kanlanmada 
azalma doğurur.  

 Böbrek bu durumu sanki sistemde sıvı eksiği varmış gibi algılar. 
 Su ve sodyum tutulumu: RAAS aktivasyonu ve ADH artışı 

sonucu oluşur. 

 Karaciğer yetmezliği (siroz) durumunda;  
 Karaciğerde albumin sentezinin azalması, hipoalbuminemi, 
 Periferik damar direncinin azalması ve splanknik yatakta kanın 

göllenmesi  

 ADH stimülasyonu  
 



Nefrotik sendromlu hastalarda: 
 

1-“Underfill” teorisi: (Plazma albumin düzeyi 
düşüktür, dolaşan volüm azalmıştır, renin-
anjiotensin-aldosteron sistemi uyarılmıştır, 
böbrekten su ve sodyum geri emilimi artar)  

 
2-“Overfill” teorisi:  (glomerüler filtrasyon 

azalmıştır, su ve Na+ atılımı azalır).  
 



 
 
Övolemik Hiponatremi: 
 Total vücut suyunun arttığı ancak 

ödemin olmadığı, total sodyum 
değerinin ise değişmediği bir 
durumdur. 

 

 Uygunsuz ADH sekresyon sendromu 

 Glukokortikoid eksikliği 

 Hipotiroidizm 

 Psikoz 

 Postoperatif hiponatremi 

 Ağır egzersiz 

 İlaçlar 

ADH analogları (Desmopressin, oksitosin) 

ADH salınımını uyaran ilaçlar (klorpropamid, 
karbamazepin, vincristine vb.) 

ADH'nın böbrekteki etkisini arttıran ilaçlar 
(NSAİİ*, siklofosfamid, asetaminofen) 

Bilinmeyen mekanizma ile etkili olanlar 
(Haloperidol, amitriptilin, ectasy) 



Uygunsuz ADH sendromu (SIADH) : 
 
 

 Gereksinim duyulmayan bir ADH etkinliği söz konusudur. 
 

 Hastanede yatan hastalarda gelişen hiponatreminin en sık 
nedenidir.  
 

 Hiponatremi, ciddi hipoürisemi, övolemi, hiponatremiye rağmen 
ciddi natriürez ve konsantre idrar çıkarımı en önemli bulgularıdır.  
 

 Bu tabloya sahip hastada serum ADH düzeyinin yüksek 
ölçülmesi ile tanı konur. 
 



Uygunsuz ADH sendromu Etiyoloji 
 

 Karsinomlu hastalarda,  
 Bazı akciğer hastalıkları (pnömoni, akciğer absesi, tüberküloz, 

pozitif basınçlı solunum) olanlarda,  
 Santral sinir sistemi hastalıklarında (ensefalit, menenjit, kafa 

travması, beyin absesi, deliryum tremens, serebrovasküler olay),  
 AIDS’te  
 Yaşlılarda idyopatik olarak gelişebilir.  

 
Tedavisi: 
 Altta yatan nedenin ortadan kaldırılması, su kısıtlaması (800-1000 

ml/gün), yanıt alınamayan olgularda Demeklosiklin, üre ve V2-
reseptör antagonisti kullanılabilir. 
 



Postoperatif hiponatremi:   
 Ameliyat olan hastaların %4’ünde görülür. Genellikle övolemiktir.  
 Sıklıkla iyatrojeniktir. Hipotonik solüsyon (dekstroz, lipid, aminoasit vb.) 

kullanımına bağlıdır. 

 
Psödohiponatremi:  
 Plazma osmolaritesi normal veya yüksektir 

 Plazma glukoz veya mannitol düzeyinin her 60 mg/dl artışında 
plazma Na+ değeri 1 mEq/L düşer.  

 Hiperlipidemi 
 Hiperproteinemi 
 Hiperglisemi 
 Hipertonik mannitol kullanımı 
 İmmünglobulin tedavisi (böbrek yetmezliği olanlarda) 



Hiponatreminin Klinik Belirti ve 
Bulguları: 

 
 Hipoozmolalitenin beyindeki etkilerinden 

kaynaklanır.  
 

Klinik belirtiler: Sodyum değeri ne kadar hızlı düşerse, 
düşme ne kadar ciddi ise, hasta ne kadar yaşlıysa ve 
geçmişte beyin sorunu geçirmiş hastalarda (inme, 
epilepsi vb.) o kadar ağır seyreder. 
 

 Konfüzyondan komaya kadar ensefalopatinin tüm 
dereceleri gelişebilir.  
 



Hiponatremiye Yaklaşım: 
 

 Serum Na+ değeri  
 

 Plazma ozmolalitesi 
 

 Plazma ozmolalitesi yüksek ve hiponatremi varsa bu 
psödohiponatremidir  
 

 İdrar Na+ ve ozmolalitesi : Etiyolojik nedenin aydınlatılması. 



Hiponatremi Tedavisi: 
 

 Etiyolojiye,semptomların ağırlığına ve gelişim hızına 
göre değişir. 

 Hipervolemik hiponatremide genel yaklaşım su ve tuz 
kısıtlamasıdır. Loop diüretiklerle serbest su atılımı 
arttırılabilir.  

 Övolemik hiponatremide altta yatan neden düzeltilir.  
 

 Hipovolemik hiponatremide ise öncelikle Na+ açığı 
hesaplanmalıdır.  

 



Na+ açığı =  
(Hedeflenen Na+ - hasta serum Na+) × Total 

vücut suyu  
 

 Formüldeki hedeflenen Na+ değeri, akut 
hiponatremi için 140 mEq/L, kronik 
hiponatremi içinse 125 mEq/L’dir.  
 

 Hiponatremi yavaş düzeltilmelidir (max: 0.5-1.0 
meq/l/saat). Hızlı düzeltilmesi santral pontine 
myelinosis’e (osmotik demyelinizasyon) yol açar. 
 
 



OLGU 5 
    82 yaşındaki  prostat bezi cerrahisi bekleyen erkek 

hasta tiyazid diüretik ve seçici olmayan beta-
adrenerjik bloker ile tedavi edilmekte. 15 yıldır tip 2 
diyabet ve hafif hipertansiyon öyküsü var. Fizik 
muayenede KB: 140/95 , övolemic görünümde. Bir 
yıl önce ve başvuruda bakılan laboratuar bulunur  

 
       BUN  =                      36 mg/dL  —>  48 mg/dL 

      Plazma kreatinin  =    2.4 mg/dL  —>  2.9 mg/dL 
      Plazma potasyum  =   5.1 meq/L  —>  5.6 meq/L 
      Plazma sodyum  =     138 meq/L  —>  139 meq/L 



 Tekrarlayan ölçümler düzenli bir diyet ile plazma 
potasyum konsantrasyonunun sabit kaldığını 
göstermektedir.  

 A. Hangi faktörler bu düzeyde hiperkalemiye katkıda 
bulunmaktadır?  

 B. İdrar potasyum atılımı ölçümü ayırıcı tanıda yardımcı 
olabilir mi?  

 C. Eğer normal bir kişi, potasyum alımını 60 dan 120 
meq / güne çıkarırsa idrar potasyum atılımı ve plazma 
potasyum konsantrasyonunda kararlı durumda ne tür 
değişimler olur ? 

 D. Bir anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü 
antihipertansif ajan olarak uygun olabilir mi? 



OLGU 6  
      43 yaşındaki kadın 1 - 2 yıldır hafif hipertansiyonu mevcut ve ilaç kullnmıyor. Hafif 

güçsüzlük şikayetiyle doktora başvurmuş. Hipertansiyon aile öyküsü var. Fizik 
muayenede KB: 150/95 ortostatik değişiklik mevcut, Fundoskopi: N, hafif diffüz kas 
zayıflığı var. Laboratuvar verileri:       

       
            Plazma sodyum  =  137 meq/L 

      Plazma potasyum  =  2.6 meq/L 
      Plazma klorur  =  95 meq/L 
      Plazma bikarbonat  =  31 meq/L 
      Arteriyel pH  =  7.49 
      İdrar sodyum  =  32 meq/L 
      İdrar potasyum  =  49 meq/L 

   
      A. Hipokalemi ile komplike hipertansiyon birincil ayırıcı tanısı nedir?  
 
      B. Plazma renin aktivitesi bu olasılıklar arasında ayırt edilmesinde 

nasıl yardımcı olur?    
  
      C. Ödem olmaması primer mineralokortikoid fazlalığını dışlar mı?  



OLGU 6 - II  
      Başvuruda, hasta saatte 125 mL 'lik 1/2 izotonik  (litre başına 77 meq 

sodyum içeren; KCl eklenmiş) ile genişletilmiş hacim ile muamele 
edilir.Ertesi gün, tekrar laboratuvar testleri: 

       Plazma sodyum  =  137 meq/L 
      Plazma potasyum  =  3.1 meq/L 
      Plazma Klorür  =  95 meq/L 
      Plazma bikarbonat  =  28 meq/L 
      Arteriyel pH  =  7.46 
      İdrar sodyum  =  12 meq/L 
      İdrar  potasyum  =  38 meq/L 

  
 A. Niçin salin solüsyonu uygulamasına rağmen sodyum düzeyleri yükselmemiş 

olabilir?  
*** Aşırı sıvı yüklenmesi olduğu düşünülerek tedavi başına 20 meq KCl içeren 

intravenöz dekstroz ile değiştirilmiş. Daha sonra 3. saat ölçülen plazma 
potasyum 2.7 meq / L'ye düşmüş. 

  B. Bu değişimi nasıl açıklayabiliriz ?  



OLGU 7 
  Daha önceden sağlıklı 34 yaşında erkek bir rutin 

fizik muayene için görülür. Ailede böbrek taşı 
öyküsü mevcut. Herhangi bir gastrointestinal 
veya böbrek hastalığı belirtmiyor. İlk laboratuvar 
bulguları şunlardır:  

       BUN  =  15 mg/dL 
      Plazma kreatinin  =  1.0 mg/dL 
      Plazma sodyum  =  137 meq/L 
      Plazma potasyum  =  3.1 meq/L 
      Plazma klorür  =  114 meq/L 
      Plazma bikarbonat  =  13 meq/L 
      Arteriyel pH  =  7.28 
      Arteriyel PCO2  =  28 mmHg 



 
 A. Asit-baz bozukluğu nedir? . 
 B. Kombine elektrolit dengesizliği iki en yaygın nedenleri 

nelerdir?  
 C. Ne tür idrar testleri bu bozuklukları ayırt etmek için yardımcı 

olabilir? ("Etiology and diagnosis of distal (type 1) and 
proximal (type 2) renal tubular acidosis"). 

 D. Diyet protein metabolizmasından asit üretiminin oranı ile 
karşılaştırıldığında, distal renal tubuler asidozu olan stabil 
hastalarda üriner asit atılımı oranı nedir? Ekstra asit nasıl atılır ve 
bu böbrek taşı gelişimi ile ilgili olabilir mi? (see 
"Nephrolithiasis in renal tubular acidosis"). 

 E. Stabil tedavisiz proksimal renal tübüler asidozda asit üretimi 
ve asit atılımı arasındaki ilişki nedir ? 

http://www.uptodate.com/contents/etiology-and-diagnosis-of-distal-type-1-and-proximal-type-2-renal-tubular-acidosis?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/etiology-and-diagnosis-of-distal-type-1-and-proximal-type-2-renal-tubular-acidosis?source=see_link
http://www.uptodate.com/contents/nephrolithiasis-in-renal-tubular-acidosis?source=see_link


RTA Tipi Tip 1 
(Distal) 

Tip 2 
(Proksimal) 

Tip 4 
 

Primer sorun Distal asidifikasyon Proksimal bikarbonat 
geri emiliminde 
azalma 

Aldosteron salınımı 
veya etkisinde 
yetersizlik 

Plazma bikarbonat Değişken <10 
meq/L olabilir 

Genellikle 12 - 20 
meq/L 

> 17 meq/L 

Plazma potasyum Genellikle düşük, 
hiperkalemik formları da 
var. Genellikle alkali 
tedavisi ile normale döner.  

Düşük, Alkali tedavisi 
ve bikarbonatüri ile 
daha çok düşer.  

Artmış 
 

İdrar pH > 5.3 Değişken, bikarbonat 
düzeyi geri emilim 
eşiğini geçerse >5.3 
olabilir 

< 5.3 



Proksimal / Distal RTA ayrımı: 
 İdrar Anyon GAP (Volüm defisiti veya idrarda 

ölçülemeyen anyonlar yoksa) 
 Fraksiyone bikarbonat atılımı ve bikarbonat yüklemeye 

(1meq/kg/s) verdiği cevap. 
 Amonyum klorid (0.1 gr/kg) tek doz oral vererek asit 

yüklemeye 2.,4. ve 6. saat idrar Ph yanıtı. Özellikle 
inkomplet distal RTA tanısında. 
 

Nefrolitiyaziz/Nefrokalsinoziz: 
*  Distal RTA’da kronik asidoz, hiperkalsiüri, hipositratüri 

özellikle üriner Ca-fosfat taşı ve medullar nefrokalsinoziz 
oluşumu riskini artırır. Oral K-sitrat tedavisi bu riski azaltır. 
 



OLGU 8 
           

         76 yaşındaki erkek hasta şiddetli anemi nedeniyle hastaneye başvurmuş. Rutin 

taramada sigmoid adenokarsinoma tespit edilip sigmoidektomi yapılmış. Post-

operatif, hızla ilerleyen glomerülonefrit tablosu gelişen hastada 

miyeloperoksidaz ANCA pozitif bulunmuş. Böbrek biyopsisi pauci-immün 

tipi idiyopatik kresentik glomerülonefrit olarak rapor edilmiş. 

Metilprednizolon pulse ile tedavi edilmiş. Steroid pulse tedavi sonrası oral 

prednisolon günde 40 mg ve oral trimetoprim (TMP) 160 mg ve 

sulfametoksazol (SMX) 800 mg Pneumocystis pnömonisine karşı 

kemoprofilaksi için haftada iki kez verilmiş. Bir ay sonra sonra, hiperkalemi ve 

hiponatremi tablosuyla başvuran hastanın transtübüler K gradiyenti düşük, ve 

idrar potasyum atılımı azalmış olarak saptanmış.   
           (Nihon Jinzo Gakkai Shi. 2012;54(5):615-21) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3420435/figure/fig2/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3420435/figure/fig2/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3420435/figure/fig2/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3420435/figure/fig2/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3420435/figure/fig2/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3420435/figure/fig2/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3420435/figure/fig2/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3420435/figure/fig2/


 
OLGU 9 

 
 Trabzon’da yaşayan 51 yaşındaki bir erkek iştahsızlık, baş 

dönmesi, bulantı, kusma, ishal ve kilo kaybı şikayetleriyle 
hastaneye başvurmuş. Önceki birkaç ay boyunca, ailesi, bel-sırt 
ağrısı ve ciltte koyulaşma olduğunu belirtmiş. 5 ay öncesi 
geçirilmiş menisküs diz ameliyatı dışında özgeçmişinde özellik 
yok. 

 FM: Kan basıncı (90/50 mm Hg), şiddetli ortostatik 
hipotansiyon, ve inguinal lenfadenopati mevcutmuş. 
 

 Laboratuar çalışmaları yüksek eritrosit sedimantasyon hızı (50 
mm / h), yüksek C-reaktif protein (14.5 mg / L), düşük serum 
sodyum (121 mmol / L), yüksek serum potasyum (7.5 mmol / 
L), yüksek serum kreatinin (2.2 mg / dl) ve düşük serum kortizol 
(5 mg / dL) olarak saptandı. 
 

     (Case Report Med. 2012; 2012: 574845.)  
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 Dışkı mikroskobik incelemesinde lökosit ve eritrosit (+)  

siprofloksasin başlanmış, ancak gaita kültüründe üreme 
olmamış. 
 

 Üst karın MR: Bilateral adrenal hiperplazi ile uyumlu 
asimetrik genişlemiş böbreküstü bezleri (sol, 11 mm 
sağ, 9 mm koronal çapı). 

 Kasık yüzeyel USG: kalınlaşmış korteks ile (çap, 1.5 ila 
2 cm) genişlemiş, birden, hipoekoik, reaktif sağ inguinal 
lenf nodları 

 İnguinal lenf nodu eksizyonel biyopsi: Nonkazeifiye, 
granülomatöz lenfadenit. 
 



POTASYUM   ( K+ ) : 
 

 Hücre içinin en önemli katyonudur.  

 1 mEq K = 1 mmol K = 39 mg K 

 1 gr K =    26 mEq K =  26 mmol K  

 % 98’i hücre içinde yer alır. 
 

 Günlük potasyum alımı 35-110 mEq. 
 

 Normal serum düzeyi 3.5 - 5.5 mEq/L. 
 

 K+ dengesini sağlayan ana organ böbreklerdir.  
 İNSÜLİN  K+’u hücre içine sokan Na+-K+-ATP-az, Na+/H+-

değiştirici, Na+/K+/2Cl- co-transporter sistemlerini etkileyerek etkisini 
gösterir.  



Potasyumun internal dengesi 
 

 İnsülin 
 Sempatik sinir sistemi (Beta Rsp: KC, kas, Bb)  
 Asid-baz dengesi 
 İlaçlar: Beta adrenerjik agonistler, Beta blokerler 

 

 Asidemi K+’u hücre dışına, alkalemi ise hücre 
içine iter. pH’taki 0.6 birim değişiklik serum K+ 
düzeyini 0.1 mEq/L değiştirir.  

 



Potasyum'un eksternal dengesi: 
 

 Potasyum alımı 
 

 Renal potasyum atılımı 
 

 Distal nefronun sekretuar fonksiyonu 
 

 Aldosteron 
 
 Vazopressin 



K+ değişimlerine böbrek cevabı: 
 
 Böbrekler, serum K+ değişikliklerine Na+’da olduğu 

kadar çabuk yanıt vermezler.  
 

 Hipokalemi geliştiğinde böbreğin potasyum tutucu 
etkisi ancak 7-10 gün sonra maksimuma çıkar.  
 

 Hiperkalemi geliştiğinde maksimum yanıt gelişme 
zamanı ise 24-36 saattir. 



Hipokalemi (Hipopotasemi): K< 3.5 mEq/L 
 

 Klinik pratikte en sık  
 Hastanede yatan hastaların %20’sinde.  
 Aritmiye eğilim. Kan basıncını olumsuz etkiler.  
 
Etiyoloji: 
 
 Yetersiz oral alım,   

 
 Renal kayıp; İlaçlar (Diüretikler, penisilin grubu antibiyotikler, aminoglikozidler, amfoterisin-

B), hiperaldosteronizm, Liddle sendromu (distal nefron hiperfonksiyonu), Bartter ve Gitelman 
sendromları (ailesel hipokalemik alkaloz tipleri), kronik metabolik alkaloz.  
 

 Böbrek dışı kayıp; Kusma, ishal, enterik fistüller, aşırı laksatif kullanımı 
 

 Yeniden dağılım (Hücre içerisine giriş); Akut alkaloz, insülin, hipomagnezemi, 
hipopotasemik peryodik paralizi. 
 



Hipokalemi 
 
 Kontrolsüz yüksek kan basıncı söz konusu ise renovasküler hastalık 

düşünülmelidir.  
 

 Böbrek fonksiyon testleri ve idrar [K+] düzeyi mutlaka çalışılmalıdır.  
 

Klinik Bulgular: 
 
 Nöromuskuler fonksiyonların baskılanması sözkonusudur.  

 
 Kas güçsüzlüğü, arefleksik paralizi, solunum yetmezliği, hipokalemik nefropati, 

paralitik ileus.  
 

 EKG: T depresyonu, U dalgası, QRS genişlemesi PR uzaması 





Hipokalemi Tedavisi:  
 Asemptomatik veya hafif vakalar: oral (potasyum 

tuzları), semptomatik vakalarda parenteral (potasyum 
klorür) replasmanı.  

 "Kalinor" efervesan tablet:  2170 mg potasyum sitrat ve 2000 mg potasyum 
karbonat içermektedir. Günde 1-3 tablet verilebilir. 

 Urocit K ise daha çok sitrat verme amacı ile böbrek taşları prevansiyonunda 
kullanılmaktadır. 

 Günlük verilebilecek K+ 200 mEq’ı, litrede 40-60 mEq’ 
saatte 20 mEq’ı geçmemelidir.  

 Günlük verilecek K+ miktarına idrarla kaybedilen miktar da eklenmeli.  
 Piyasada: % 7.5'luk ve % 22'lik KCl 10 ml'lik ampuller halindedir.  
 Kesinlikle  bolus halinde verilmez infüzyon çözeltilerine karıştırılarak infüze edilir.  
 Sürekli EKG kontrolu, 6-8 saatte bir serum potasyum tayini. 

 



Hiperpotasemi (Hiperkalemi) K> 5.5 mEq/L 
 

 
Gerçek Hiperkalemi : 
 
Renal atılımın azalması;  
      ABY, KBY, Addison, hiporeninemik hipoaldosteronizm, K+ tutucu diüretikler, yaygın 

tübüler disfonksiyona bağlı Tip-IV renal tübüler asidoz.  
 

Hücre dışına çıkış (transselüler şift);  
      Travma, yanık, hemoliz, tümör lizis sendromu, rabdomyoliz, asidoz, hiperkalemik periodik 

paralizi, diabetik hiperglisemi, suksinil kolin 
 
Aşırı potasyum yükü ;  
      Ekzojen alım, endojen (hücre yıkımı, travma, tümör lizis, rabdomyoliz)  
 
Pseudohiperkalemi:   
     Kan alımı sırasında hemoliz, eritrosit membran bozuklukları, lökositoz ve trombositoz. 
 
 
 
 

 



TTKG : Transtubuler K gradienti U/P K+ X P/U osm   
 
 

N: 6 - 12 
 

TTKG  > 10: Normal aldesteron ve ekstrarenal neden 
 

TTKG < 5: Aldosteron eksikliği veya direnci 
 



Hiperkalemi Klinik:   
 
 Hücre eksitabilitesi artar.  
 Kas güçsüzlüğü, parestezi ve paralizi. 
 Solunum kasları ve kranial sinirler tutulmaz. 

 
EKG:  
   “Sivri T dalgası” (en erken bulgu; K=6.5meq/l), PR uzaması, QRS 

genişlemesi (K=7-8),Düzensiz dalgalanma ve diyastolde kalp durması 
(8-10 meq/l) görülebilir. 





HİPERKALEMİ TEDAVİSİ: 
 

 
 Diyette potasyum kısıtlanması 
  
  Calcium gluconate amp. (%10; 10 mL). 10-30 mL yavaş IV. 
  
  %10-50 Dextroz; 10 g glukoz başına 2 ünite insülin IV (% 50'lik glukoz ,50 
mL ve 5-10 ünite insülin).  
  
 Sempatomimetik (aerosol albuterol) verilmesi potasyum düzeyini 1 mEq 
kadar düşürebilir, etkisi 2-4 saat sürebilir.  
  
  NaHCO3  (hücre içine girişin artırılması) 
   
  Furosemid (Özellikle hipervolemik hastada)  
   
  Kayekselat (Kronik hiperkalemi tedavisinde) 
   
  Diyaliz (özellikle idrar çıkaramayan hastalarda) 
 

 



OLGU 10 
Daha önceden sağlıklı 18 yaşında bir erkek epigastriumda lokalize ağrı, kusma ve ishal ile  
kliniğe başvurmuş. Ağrı 1 gündür mevcut, ani başlangıçlı ataklar şeklinde olup bulantı  
kusma ve ishal eşlik etmekteymiş.  
FM:  
VI: 36.8 oC, kalp hızı 76/dakika ve kan basıncı 140/86. Fizik muayenede sadece üst  
karında hafif hassasiyet mevcut. Palpe edilen kitle veya periton irritasyon bulgusu yok. 
. 
LAB: 
Tam kan sayımı: Beyaz küre:19.4 x 103 ul), Hemoglobin (16.8 g/dl),trombosit (241 x103 ul).  
Kan biyokimyası: Glukoz : (111 mg / dl), amilaz (1513 U / L) ve lipaz (2169 U/L), 
kalsiyum (12.8 mg /dl) ve düşük fosfor (2.5 mg / dl) düzeyleri saptanmış . Böbrek ve  
karaciğer fonksiyon testleri, albumin ve trigliserid düzeyleri normal. 
 

TANI ? 
(IMAJ 2012; 14: 267–268) 
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 Ayrıntılı değerlendirme artmış paratiroid hormon düzeyleri 

(174 pg / ml, normal aralık 10-65 pg / ml), ve normal 24 
saatlik idrar kalsiyum atılımı (213 mg/24 saat, normal aralık 
100-320 mg/ 24 saat), primer hiperparatiroidi tanısı 
lehine bulunmuş. 
 

 Boyun ultrasonografi ve Tc-99m-sestamibi SPECT 
sintigrafisi tiroid bezinin sağ lobu altında soliter kitle 
lokalize etti. 



Kalsiyum Dengesi: 
 
 Total Ca depoları 1000g ve %99 kemikte 
 
 Denge: barsak, kemik ve böbreklerce sağlanır  

 
 ECF  Ca++ düzeyi   =    9 - 10.5 mg/dl. VEYA   4.5-5.5 mEq/L  VEYA  2.23-2.57 mmol/L 
 

 
 % 50’si proteine bağlı, %40 kadarı iyonize Ca++  

 
 %10 kadarı da bileşik halinde (CaP,CaSo4.) bulunur.  

 
 Plazma Albumin düzeyinin 1 gr/dl azalışında total Ca++  0.8 mg/dl düşer.  

 
 İyonize Ca (mg/dL)= total serum Ca – (0.8 x serum albumin), (N: 4.5 – 5.5 mg/dL) 

 
 Kan pH’sı da serum Ca++ ölçümlerini değiştirir. 

 
 Asidoz, Ca++’un albumine ilgisini azaltır ve iyonize Ca++ fraksiyonunu arttırırken alkaloz düşürür.  



Kalsiyum Dengesi II 
 
 Günlük alımı 1gr, 200 mg emilir, 800 mg dışkıyla atılır.  

 
 Emilen 200 mg Ca++’un tama yakını böbreklerden atılır.  

 
 % 55’i proksimal tübülden, geri kalanı Henle, distal tübül ve terminal nefron 

segmentlerinden reabsorbe olur.  
 

 Proksimal tübülden Na+ ve sıvı reabsorbsiyonunu azaltan (tuzlu sıvı infüzyonu, 
asetozolamid, hiperkalsemi gibi) durumlar Ca++ reabsorbsiyonunu da azaltır.  
 

 PTH böbrekten Ca++ reabsorbsiyonunu arttırır.  
 

 Vitamin D3 farmakolojik dozda, böbrekten Ca++ atılımını arttırır.  
 

 Asidoz, fosfat eksikliği, loop diüretikler Ca++atılımını arttırır 
 
 Tiyazid diüretikler idrarda Ca++’u azaltırlar. 





 



Hiperkalsemi  [Ca++] >10.5 mg/dl  
 

 
 En sık sebep primer hiperparatiroidi (asemptomatik hiperkalsemi) ve malign 

hiperkalsemidir (hastanede yatan hastalarda)  
 

 PTH ilişkili: Primer hiperparatiroidi, Ektopik PTH (çok nadir), Ailevi hipokalsiürik 
hiperkalsemi, 
 

 Malignite ilişkili Kemiğe tümör metastazı (en sık meme), Paraneoplastik -PTH 
ilişkili peptit (akciğer yassı hücreli),  Hematolojik (Multiple myelom, lenfoma, lösemi), 
 

 Vitamin D3 ilişkili: Vit-D3 intoksikasyonu, Sarkoidoz ve granülomatoz hst. 
 

 Kemik Turnover Artışı; Hipertiroidi, İmmobilizasyon, Tiazid diüretikler, Vit-A  
intoksikasyonu, 
 

 Böbrek ilişkili; Ciddi sekonder hiperparatiroidi, Aluminyum intoksikasyonu, Süt 
alkali sendromu, Hipoadrenalizm 



Hiperkalsemi  

 
 Klinik: Serum Ca++ düzeyine bağlı olarak farklı 

semptomlar gelişir: Mental konfüzyon, yorgunluk, 
kabızlık, bulantı, kusma, poliüri,  
 

 EKG:  QT kısalması, kardiyak arest (sistolde) 
 
 



HİPERKALSEMİ TEDAVİSİ 
 
 İzotonik sıvılarla hidrasyon, zorlu diürez (loop diüretikler), bifosfonatlar, 

steroid, kalsitonin, diyaliz.  
 Altta yatan nedenin düzeltilmesi (Örneğin paratiroid adenomu olan bir hastada 

paratiroidektomi).  
 Acil tedavide beraberinde olan sıvı açığı düzeltilir ve furosemid verilerek 

renal klirens artırılır.  
 Kardiak ve renal fonksiyonları normal olan hastalarda 250-500 mL/saat 

%0.9 NaCl yanında 4-6 saatte bir 20 mg furosemid İV verilir. Tedavi saatlik 
idrar miktarı 200-300 mL olacak şekilde ayarlanır ve diğer elektrolit 
bozuklukları da düzeltilir.  

 Yeterli hidrasyon ile beraber somon balığı Kalsitonini verilmesi, maligniteye 
ve hiperparatiroidiye bağlı hiperkalsemide uygulanmakta olan tedavi 
seçeneklerindendir.  
 



OLGU 11 
 
44 yaşındaki kadın tüm vücutta son sekiz yıldır olan karıncalanma ve uyuşma öyküsü  
ile  başvurmuş , son altı ay  içinde 2 kez konvülsiyon  son 2 hafta içinde yaygın kas ağrısı,  
çoklu  tetanik spazmlar,  karpopedal spazm  ve perioral uyuşma tariflemekteymiş. 
FM: 
Hastanın kan basıncı supin pozisyonda: 90/70 mmHg. Chvostek ve Trousseau işaretleri  
kuvvetli pozitif. Sinir sistemi muayenesinde bilinçli ve oriyente; Bununla birlikte, kas kuvveti 
proksimal ve distal kaslarda 3/5 azalmış. His ve refleks muayeneleri doğal. Bulber, faringeal 
ve  solunum kasları tabii. 
LAB:  
Kan sayımı ve kan biyokimyası  karaciğer fonksiyon testleri dahil normal. Kan elektrolitleri  
Na +, K + Ca + + ve Mg + + düzeyleri  sürekli düşük. Serum kreatinin  61,88  mmol / L ve  
tahmini kreatinin klerensi 100 ml / dk iken idrar kreatinin 9 idi (normal aralık  [NR] 8,8-14) 
mmol / gün. Serum albümin 4 g / dL . Hastanın (elektrokardiyogram) EKG’ sinde uzamış  
PR aralığı, uzamış QT aralıkları ve U-dalgaların varlığı. Beyin bilgisayarlı  tomografi (BT)’ de 
bilateral  Bazal ganglion, internal kapsül ve serebellar kalsifikasyon saptanmış 
 
(Singapore Med J 2012; 53(10): e222–e224) 



OLGU 11-2 
Paratiroid hormonu (iPTH) düzeyi 2.70 (NR 12,0-68,0) ng / L çok düşük   
serum fosfat 0.64 (NR 0,81-1,4) mmol /L düşük ..  
Arter kan gazı : 
Hipokalemik metabolik alkaloz (pH 7.50, HCO3 28 mmol / L, PCO2 46  
mmHg, PO2 94 mmHg, SaO2% 98, K + 1.09 mmol /L, Ca+2 iyonize:0.33 
mmol/L). 
İdrar pH, özgül ağırlık: 6.5, 1.015 . 24 saatlik  idrar Ca+2 : 0,6 (NR 1,5-5,5)  
mmol/gün düşük. 24 saatlik idrar magnezyum atılımı 6 (NR 3-5) mmol / gün ve 
serum magnezyum 0.41 mmol/L . Plazma  renin aktivitesi 2,27 ng/ml/saat  
yüksek-normal  (dik duruş NR 1,31-3,95 ng/ml/saat). kortizol 551.8 (normal  
138,0-690,0 nmol / L ve ACTH 8.36 (NR 1,3-16,7) pmol / L). Tiroid profili ve  
serum 25 (OH) D3 normal. Hastanın serum Mg + + ve iPTH seviyeleri  Mg ve 
Ca replasmanının sonra 9. günde iPTH: 12.51ng/L (N) ve serum Mg +0.71(NR 
0,62-0,95) mmol bulunarak idiyopatik hipoparatiroidi tanısı dışlanmış. 
 

TANI: ?? 



Hipokalsemi: Ca++ <9 mg/dl   
 
Etyoloji: 
 Hipoparatiroidi (özellikle cerrahi ve boyuna RT sonrası) 
  
 Hipomagnezemi (hastane popülasyonunda en sık) 

 
 İnefektif PTH (PTH direnci: PTH normal,yüksek): KBY, 

Vitamin D Eksikliği yada rezistansı,  malabsorbsiyon, Akut 
pankreatit, Psödohipoparatiroidi 

 
 Diğer: Tümör lizis send., ABY,  Rabdomyoliz 
 Hipokalemik metabolik alkalozla beraber: Bartter ve Gitelman 

Sendromları. 



HİPOKALSEMİ 
 
 
Klinik:  
 Nörolojik ve nöromüsküler belirtiler ağırlıkta görülür.  

 
 En sık görülen kas krampları ve parmaklarda uyuşma.  
 Tetani, sara nöbetleri, anksiyete, depresyon, bronkospazm ve 

laringospazm, kardiyak aritmiler. 
 Uzun süreli hipokalsemi: Ciltte kuruma, saçlarda kalınlaşma ve 

mat görüntü, saç dökülmesi ve tırnak değişiklikleri gibi kozmetik 
sorunlar. 

 
EKG:  QT uzaması. 
 
 



HİPOKALSEMİ TEDAVİSİ 
 Ca glukonat İV, Ca karbonat veya aktif vitamin-D3 oral 

tercih edilen preparatlardır. Yine altta yatan nedenin 
ortadan kaldırılması temel yaklaşımdır.  

 Kalsiyum açığını kapatmak için 10-20 mL %10 
kalsiyum glukonat 10 dakikada İV yoldan bolus 
tarzında verilir. (10ml=90 mg elemental Ca)  

 İdame dozu 1-2 mg/kg/saat elementel kalsiyum 
ile sağlanır. Bu tedavi ile 6-12 saat sonra serum 
kalsiyum düzeyi normale döner.  

 Bundan sonra 0.3-0.5 mg/kg/saat dozunda 
uygulanır.  

 CaCl %10:  10 ml= 270 mg elemental Ca; ancak extravaze olunca doku 
nekrozu yapabilir. 

 



Fosfor Dengesi: 
 

 Normal serum düzeyi 4.0-5.0 mg/dl.  
 

 Organizmdaki total fosfor miktarının ancak %1 gibi küçük bir 
kısmı ECF’de bulunur.  

 Günlük alım 1000-1500 mg  
 

 Filtre olan fosforun %’70’i proksimal, geri kalanı distal tübül ve 
toplayıcı kanallardan emilir. 
 

 PTH fosfat reabsorbsiyonunu azaltır yani fosfatüriktir.  
 Volüm fazlalığı, kalsitonin, glukokortikoidler, asidoz veya alkaloz, 

glukozüri fosfor atılımını arttırır.  
 Vit-D3 ise fosfat reabsorbsiyonunu ve Serum düzeyini arttırır. 



OLGU 12 
14 yaşındaki  Çinli erkek 8 yıldır mevcut genetik 
bir kas iskelet hastalığı tanısı ile başvurmuş. İlk 
olarak altı yaşındayken sağ ayağının altında ağrılı 
kitle fark etmiş ve kitle alınmış. Sonra sekiz 
yaşındayken sol ayak altında gelişen bir kitle için 
operasyon yapılmış.  12 yaşındayken sol kalçasında 
bir kitle oluşmuş. Bu kitle  eksize edilmiş ve 
patoloji: kalsifiye bir tendon tümörü olarak teşhis 
edilmiş.  
       
Fizik muayene: Sol kalçada belirgin kenarlı, 
normal ısıda, sapsız ve 4 × 5 cm çapta sert kitle 
palpe edilmiş. Distal dolaşım, kas kuvveti, hareket, 
ve sol alt ekstremite hissi doğal. 
        
LAB:  Serum fosfor düzeyi (2.7 mmol / L) (0,97-
1,61 mmol / L) yüksek. Kalsiyum ve alkalen 
fosfataz düzeyleri normal . Radyografi Sol kalça 
eklemi etrafında multilobuler, kalsifiye kitle .    
 
(Am J Hum Genet. 2006;79:759–764) 
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 TC: (Tümoral Kalsinoziz) kalsiyum-fosfatın 
tümör benzeri periartiküler birikimi ile 
karakterize mineral metabolizmasının nadir bir 
hastalığı.  

Ailesel tümöral kalsinozis (FTC) İki alt tipi: 
 Hyperphosphatemic FTC (HFTC) 
 Normophosphatemic FTC (NFTC): 
      
      (Am J Hum Genet. 2006;79:759–764) 



Hiperfosfatemi: >5.0 mg/dl  
 
ETİYOLOJİ: 
  
 Böbreğin fosfor atma kapasitesinde azalma  Böbrek 

yetmezlikleri, Hipoparatiroidizm, Psödohipoparatiroidizm, 
Akromegali, Tümoral kalsinozis 

 Fosforun dağılımında değişme Tümör lizis sendromu, 
Respiratuar asidozis 

 Dışarıdan fazla miktarda fosfor alımı: Fosforlu 
lavmanlar***i.v. Fosfat 

 
***Kliniklerde, özellikle böbrek yetmezliği bulunan olgularda tek 

lavman dozu bile organizmaya 19 gr fosfor girişine ve bu da akut 
koroner trombozlara neden olabilmektedir. 



OLGU 13 
 30 yaşında önceden sağlıklı  erkek hasta yaklaşık iki yıl önce askeri eğitim sırasında 

meydana gelen sağ kalça ağrısı şikayeti olmuş. Öncesinde travma yaşamamış.  Kas 
zorlanması tanısı ile ağrı kesici ilaçlar verilmiş. İki hafta sonra eğitimi esnasında iki 
taraflı kalça ağrısı gelişmiş. Ayrıca baş ağrısı, hafif bilateral işitme kaybı yanı sıra görme 
bulanıklığı şikayeti  ile gözlük takmaya başlamış .Hastanın boyu 150 cm, kendi yaş 
grubu için alt beşinci persantildeymiş. 
 

 İlk laboratuarları:  yüksek bir paratiroid hormon (PTH) (86 pg / mL (15-65 pg / mL)), 
düşük serum kalsiyum :8.7 mg / dL (9-10,5 mg / dL), normal iyonize kalsiyum 1.2 
mmol / L (ortaya 1.1-1.4 mmol / L) ve Düşük tokluk fosfor 2.0 mg / dL (2,4-4,5 mg 
/ dL) idi. Albumin düzeyi :5.02 g/dL (3.0–5.0 g/dL) , TP: 7.02 g / dL (6,4-8,2 g / dL) 
idi. Hb: 12.3 g / dL (13,7-17,5 g / dL) hafif anemi vardı. Demir çalışmalarda, serum 
protein elektroforezi ve hemoglobin elektroforezi normal bulundu.  
 

 Pelvis radyografileri: artmış kemik yoğunluğu. 
 

 Dual X-RA tarama : Kemik yoğunluğu artmış vertebral (L1-L4) T skoru: +7.4  ve total 
kalça T-skoru: +4,2  

     (Case Report Endocrinol. 2012; 2012: 238364)  
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 OSTEOPETROSİS. 
 Üriner P atılımında artma 
 FGF-23 gen mutasyonu 
 PHEX gen mutasyonu    

(X-linked hypophosphatemic rickets) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3420435/figure/fig2/


Hipofosfatemi: 
 

 Özellikle hastanede yatan hastalarda ve kronik alkoliklerde 
sık görülür  

 
 Serum fosfor düzeyi 1 mg/dl altına indiğinde önemli 

belirtiler görülür ve bu belirtiler hücre içi ATP sentezindeki 
azalmaya bağlıdır:  
 

 Hemolize eğilim, fagositozda azalma, kas aktivitesinde 
azalma (kalp yetmezliği, proksimal myopatiler vb.) 
rabdomiyoliz ve kemik yıkımında artış.  



Hipofosfatemi Etiyoloji: 
 
 İdrarla atılımın artması:  
    Hiperparatiroidizm, Vitamin-D3 eksikliği, Damar içi volümün 

artışı, Asetazolamid, Fanconi sendromu, böbrek nakli sonrası 
erken dönem 

 
 İntestinal fosfor emiliminin azalması:  
    Yetersiz fosfor alımı, Fosfat bağlayıcı madde kullanımı (antiasid, 

CaCO3), Kortikosteroid kullanımı, Kronik alkolizm 
 
 Fosfor dağılımının değişmesi:  
    Akut respiratuar alkaloz, Aç kemik sendromu (Böbrek nakli 

sonrası), Teofilin, Diyabetik ketoasidoz tedavisi sırasında 
 



Hipofosfatemi tedavisi 

 Hafif ve orta derecede: >2 mg/dl; Oral yağsız süt 
kullanımı yeterli olabilir. 

 Süt intoleransı: Potasyum fosfat veya sodyum fosfat 
preparatları.  

 Parenteral (i.v.) fosfat “yalnızca serum fosfor düzeyi <1 
mg/dl olan hastalara” verilmelidir.  

 Asemptomatik olgularda 2.5 mg/kg, semptomlu 
olgularda 5 mg/kg fosfat 6 saatte i.v. İnfüzyon. 



Magnezyum Dengesi: 
 
 Total Mg++ miktarının ancak %1 kadarı hücre dışı sıvıdadır.  

 
 Normal serum seviyesi 1.7-2.1 mg/dl (1.4-1.7 mEq/L) 

 
 Günlük alım 360 mg, 100 mg/gün Mg emilir 

 
 Temel atılım yolu idrar, böbrekteki kontrol alanı Henle ve Distal tübül.  

 
 Volüm artışı, SF infüzyonu, MKK, Mg++ abs. azaltır. 

 
 PTH ve hipomagnezemi Henle’nin çıkan kalın ayağından Mg++ 

emilimini arttırır.  
 

 Ca++, alkol, glukoz, loop diüretikleri: ------->> Magnezüri. 
 

 Sisplatin ve aminoglikozidler ciddi hipomagnezemi oluşturabilir. 



OLGU 14 
 

64 yaşındaki erkek hastaneye bulantı, ayak bileğinde şişlik ve titreme 
şik ayeti ile başvurmuş.  İki ay önce her iki ayak  bileği şişliği 
nedeniyle Pseudogut tanısı konarak tedavi verilmiş. Son bir aydır alt 
ekstremitede güçsüzlük ve bulantı şikayeti mevcutmuş. Aile 
öyküsünde özellik yok, sigara veya alkol kullanımı yok, hipertansiyon, 
hiperlipidemi, gastro-özofageal reflü hastalığı,ve spinal kanal stenozu 
tanılarıyla: cilnidipine, atorvastatin kalsiyumhidrat, mecobalamin, 
limaprost alfadex, rebamipide, selekoksib ve zarutopurofen 
kullanmış. 
 
F. Muayene:  
Kan basıncı 161/102 mmHg, nabzı dakikada 85 atım,  VI: 37.4 C 
Her iki ayak bileği eklemlerinde ağrı  ve ödem.  Diğer rutin fizik 
muayene  bulguları doğal. 
 
(Intern Med. 2012;51(16):2231-4)  
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İlk  rutin laboratuvar testlerinde: hipokalemi  ve yüksek CRP düzeyi  saptanmış. 
Serum magnezyum ve kalsiyum düzeyleri çalışılmamış. 
Elektrokardiyogram : Normal sinüs ritmi. 
Beyin bilgisayarlı tomografi bulguları doğal. 
Abdominal bilgisayarlı tomografi:  Sigmoid kolonda duvar kalınlaşması.  
Kolonoskopi : Sigmoid kolon kanseri saptanmış.   
Ortopedi Konsultasyonu: Her iki AB pseudogut artriti. 
 
 Başvurudan üç gün sonra kasılmaları olan hastanın Kan biyokimyası: şiddetli  
hipomagnezemi (0,2 mg/dL), hipokalsemi (5.8 mg /dL),  hipokalemi (2.3 mEq /L)  
göstermiş. Serum renin ve aldosteron  düzeyleri normal bulunmuş. Kalsiyum,  
potasyum ve magnezyum IV  takviyesi  başlanmış. 
 
 Rabeprazol tedavisi kesilmiş, 7 gün içerisinde, serum kalsiyum,  potasyum ve  
magnezyum seviyeleri normale gelerek, belirtileri  düzelmiş. PPİ kesilmesinden  
sonra serum magnezyum düzeyi  daimi olarak normal seyretmiş. 

 



Hipomagnezemi: 
 

 Oral alımında azalma, GİS, böbrek veya ciltten kayıp, veya kemik 
dokuya hapsolma. 
 

 24 saatlik idrar örneğinde >24 mg/gün’lük magnezüri kaybın 
böbrek kaynaklı olduğunu düşündürür.  

 
Hipomagnezemi belirtileri: 
 
 Kardiyak: (EKG anormallikleri: QT uzaması, U-dalgası, ve 

aritmiler), 
 Nöromüsküler: Kas kuvvetinde azalma, tremor, tetani, 

nistagmus, parestezi, konvüzyon.  
 Metabolik: hipokalsemi, hipokalemi 



TEDAVİ: 
 

 Hipomagnezemiye bağlı gelişen hipokalsemi ve hipokalemi dışarıdan 
Ca++ veya K+ verilerek düzeltilemez. Öncelikle bu hastalardaki Mg++ 
açığı kapatılmalıdır. 

 
 Semptomatik hipomagnezemi mutlaka i.v. tedavi edilmelidir.  

 
 Aritmi veya konvülzyon : 1-2 gr (8-16 mEq) MgSO4 2-4 dakikada infüzyon. 

 
 Acil olmayan durumlar:  24 mEq (3 gr) MgSO4 24 saat içinde yavaş 

infüzyonla, sonra 32 mEq/gün (4 gr) dozda 2-4 gün infüzyona devam edilir.  
 

 Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda bu dozlardan kaçınılmalıdır. Sık 
serum Mg++ düzey izlemi ile tedavi dinamik bir şekilde planlanmalıdır. 
 



OLGU 15 
 A 16 yaşındaki bayan 5 gündür olan epigastrik ağrı ve başağrısı şikayeti ile hastaneye 

başvurmuş. Bu başvurudan 45 gün önce merkezi sinir sistemi relaps akut lenfoblastik 
lösemi sorunu nedeniyle anneden HLA-özdeş kızkardeşten  KİT yapılmış. Donör iliği 
28. gün içinde yerleşmiş , genel durumu ve böbrek fonksiyonları normal olarak taburcu 
edilmiş.  
 

 Başvuru sırasında hastanın vital bulguları :Kan basıncı, 117/60 mm Hg; solunum hızı, 
24/dak; nabız: 138 atım/dk ,VI: 39.3 ° C  
 

 Kabulünden sonra epigastrik ağrı nedeni ile iki gün, Al Mg jel (1 ml Al (OH) 3 240 mg, 
Mg (OH) 2 , 30% 133 mg, sakkaroz 40 mg) 15 ml günde dört kez önerilmiş. Ancak, 
hasta kalıcı karın ağrısı nedeniyle ilacı 2 saat aralarla almaya karar vermiş.  
 

 Başvurudan 3 gün sonra bilinç bulanıklığı tepkisizlik, derin tendon refleks kaybı gelişen 
hastanın son muayenesine vücut sıcaklığı, 34.8 ° C, kan basıncı: 70/46 mm-Hg; 
solunum hızı, 14/dk ve nabız: 110/ dk. Cilt nemli ve soğuk. Pupiller izokori ama ışık 
ve akomodasyon refleksleri alınamamış. Bütün ekstremitelerde hipotoni ile flask 
paralizi mevcut olup Babinski (-) bulunmuş.  

       
       (Clin Chim Acta. 2002 Dec;326(1-2):201-3.) 
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LABORATUAR:  

 
 Magnezyum: 5.6 mmol/l (0,53-1,07 mmol/l referans aralığı) 
 Hemoglobin, 9.7 g /dl;  
 BK: 5800 /μl  
 PY: % 79 nötrofil,% 11 lenfosit,% 1 atipik lenfositler ve % 9 monosit 
 Trombosit sayımı, 86000/μl  
 ALT: 418 U / L  
 Bilirubin (D/T):  6.3/9.4 mg/dl  
 BUN: 77 mg / dl  
 Kreatinin: 3.0 mg/dl  
 Sodyum 128 mEq/l  
 Kreatinin klirensi 30 ml / dk (0.50 ml / sn) 
 İdrar tahlili: hemoglobin(+), protein (-), RBC 30-35 / HPF, WBC 2-

4/HPF saptanmış. 



 OLGU 15- III 
 Antiasit kesilerek kardiyovasküler stabilite için dopamin başlanmış. 

Alkali olmayan IV sıvılar ve zorlu diürez için furosemid tedavisi 
uygulanmış. 
 

 Pik magnezyum konsantrasyonu 5 gün antasit uygulaması sonrasında 
5.9 mmol/l imiş. Söz konusu işlemlerle ilk 3 gün boyunca, plazma 
magnezyum konsantrasyonları önemli ölçüde azalmış ve 72 saat 
sonunda 2.6 mmol/L ölçülmüş. Hastanın nörolojik durumu yavaş 
yavaş düzelmiş,  intravenöz kalsiyum, serum fizyolojik infüzyonu, 
kardiyovasküler destek tedavisi ile sonraki 7 gün içinde uyanıklık 
sağlanmış. Serum magnezyum konsantrasyonları başvurduktan sonra 
12. gün (0.95 mmol/l) normale dönmüş.  
 

 Ağır semptomatik hipermagnezemi agresif kardiyovasküler destek ve 
magnezyum konsantrasyonlarını azaltmak için eşzamanlı müdahale 
gerektirir. 



Hipermagnezemi: 
 

 Böbrek fonksiyon bozukluğu olduğunda veya yüksek miktarda 
Mg++ alındığında.  

 GFD  < 20 ml / dak inildiğinde Mg++ yükselmeye başlar. Bu 
nedenle ileri dönem böbrek yetmezliği olanlarda Mg++ içeren 
preparatlar verilmemelidir.  

Klinik: 
 Fatal seyirli.  
 Hipotansiyon en erken semptomdur. Mg++ >4-6 mg/dl 

olduğunda hipotansiyon, bulantı, kusma, yüzde kızarıklık, idrar 
retansiyonu ve ileus gelişebilir.  

 Tedavi edilmez ve düzeyi 8-12 mg/dl’ye ulaşırsa çizgili kaslarda 
paraliziler gelişir, refleksler zayıflar ve hasta bradiaritmi ve 
solunum yetmezliğinden kaybedilebilir.  



Hipermagnezemi Tedavisi 

 Mg++’un kesilmesi.  
 Yarılanma ömrü 28 saat.  
 Kardiyak toksisite ---> i.v. Ca-Glukonat.  
 Böbrek yetmezliği ----> diyaliz.  
 Hipermagnezemi tedavisindeki en başarılı 

yöntem hemodiyalizdir.  
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