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Hiponatremi;

*Plazma sodyum konsantrasyonunun 135 mEq/l 
den düşük olmasıdır.



Psödohiponatremi;

*Plazmada yüksek miktarda bulunan protein ve 
lipitler plazma su yüzdesini azaltır ve plazma 
sodyum konsantrasyonunu yapay olarak düşürür.

*Bu hastaların plazma osmolalitesi normaldir.



Translokasyon hiponatremisi;

*Glukoz yüksekliği ve mannitol kullanımı için 
durum farklıdır. Plazma osmolalitesi artmıştır. 
Hücre içinden sıvı çekerler ve gerçek bir 
hiponatremi mevcuttur.

*Plazma glukoz konsantrasyonundaki her 100 
mg/dl artış, plazma sodyum konsantrasyonunda 
yaklaşık 1,6 mEq/l azalmaya neden olur.



ETYOLOJİ

1. Hipovolemik hiponatremi

Ekstrarenal kayıplar:

•Gastrointestinal → kusma, ishal

•Deriden → aşırı terleme, kistik fibrozis

•Üçüncü boşluğa kayıplar → yanıklar, travma, 
septik şok 



Renal kayıplar:

-Diüretikler

-Tübülointerstisiyel hastalıklar→ meduller kistik hst., 
polikistik böb.

-Tübüler → proksimal RTA, Bartter sendromu 

-ABH’nın poliürik fazı, post-obstrüktif diürez

-Prematürite

-Mineralokortikoid eksikliği 

-Psödöhipoaldosteronizm

-Serebral tuz kaybı 



2. Övolemik hiponatremi

-Uygunsuz ADH sendromu

-Glukokortikoid eksikliği

-Hipotiroidi

-Psikojenik polidipsi

-İlaçlar (ADH artışı yapan) → desmopressin, 
karbamazepin, klorpropamid, vinkristin, haloperidol, 
siklofosfamid



3. Hipervolemik hiponatremi

-Nefrotik sendrom

-Renal yetmezlik (akut / kronik) 

-Konjestif kalp yetmezliği

-Karaciğer sirozu 





KLİNİK

Semptomlar                           Bulgular
*Bulantı                                            *Bilinç değişikliği

*Kusma                                             *Reflekslerde azalma

*Ajitasyon                                        *Cheyne stokes solunumu

*Anoreksi *Ekstansör plantar refleksler

*Kas krampları                                *Psödobulber palsi

*Letarji                                             *Konvülziyon

*Konvulziyon *Koma ve ölüm



LABORATUVAR
• Serum elektrolitleri

•Böbrek fonksiyon testleri

• Spot idrarda Na, K, Glu, BUN

• Serum ve idrar osmolariteleri

• Serum ürik asit ve üre (özellikle UAHS ve STK 
ayrımında)

•Kan gazı

• TSH, kortizol, ACTH düzeyleri



TEDAVİ

Hiponatremiyi tedavi ederken akılda tutulması 
gerekenler;

•Hiponatreminin şiddeti ve süresi 

•Nörolojik semptomların varlığı 

•Çocuğun volüm durumu

• Etyoloji



•Kronik hiponatremi (>48 saat) genellikle 
asemptomatiktir. 

•Akut hiponatremi (<48 saat) genellikle 
semptomatiktir.



• Eğer hasta şokta ise ya da volüm deplesyonu varsa, serum 
sodyumunu düzeltmeden önce, intravasküler volümü 
düzeltmek için izotonik salin verilir.

• Akut hiponatremi, özellikle hiponatremik ensefalopati, erken 
tanı ve tedavi gerektirir



(Kaynak:ç.nefroloji derneği,çocuk nefroloji el kitabı)



• Kronik hiponatremili hasta eğer hızlı tedavi edilirse 
“serebral pontin miyelinozis” gelişebilir. 

•Kronik hiponatremi yavaş tedavi edilmelidir. Na düzeyi 
günde 10 mmol/L’den (12 meq) daha fazla 
yükseltilmemelidir. 



Santral pontin
miyelinolizis
*Santral pontin
miyelinolizis (SPM), beyin 
sapında özellikle ponstaki
sinir hücrelerinin myelin
kılıfında ciddi hasar ile 
karakterize nörolojik bir 
hastalıktır



(Kaynak:ç.nefroloji derneği,çocuk nefroloji el kitabı)



Sodyum defisiti hesaplama

• Na eksikliğini tamamlamak için verilmesi gereken Na (mmol/L):

0.6 x vücut ağırlığı (kg) x (istenen Na – ölçülen Na)
Örnek:2 aylık 4,5 kg erkek hasta.na:123
(135-123)x4,5 x0,6=32,4 mmol/l(1 mmol Na=1 meq
Na)
*1000cc %3 Nacl 514 meq
*63 cc %3 Nacl 32,4 meq Na bulunur.
*Bu sıvının yarısı ilk 8 saatte,geri kalanı 16 saatte 
verilir.



• Sıvı, NaCl verilmesi (dehidratasyonlu hipoNa) 

Gerçek plazma kaybı 

Adrenal yetmezlik

Diüretik kullanımı



• Sıvı kısıtlaması (Dilüsyonel hipoNa) 

Ödemli durumlar

Uygunsuz ADH salınımı

Psikojenik polidipsi

Böbrek yetmezliği 

•Vazopressin reseptör antagonistleri

Uygunsuz ADH salınımı 

Na ve K atılımını etkilemeden su diürezi



1.OLGU

•CİDDİ HİPONATREMİ VE STATUS EPİLEPTİKUS 
KLİNİĞİ İLE GETİRİLEN VAKA



•2 yaş kız 
•Durdurulamayan konvülsiyon ve sonrası solunum 

durması nedeniyle başvuruyor
•10 gün önce araç içi trafik kazası
•1 haftadır dış merkez yoğun bakım servisinde 

parenteral sıvı tedavisi (1/3 serum fizyolojik, 1500 
ml/m2/gün) ile izleniyor, altıncı gününde konvülsiyon
geçiriyor.



•Özgeçmiş; özellik yok

• Soygeçmiş; özellik yok

•Ailede hastalık öyküsü yok



*Genel durumu kötü, bilinç kapalı, ağrılı uyaranları lokalize 
edebiliyor, 

*Pupiller anizokorik, sol pupil hafif midriatik, ışık refleksi zayıf,

*Sol frontal bölgede 3x2 cm boyutlarında ve sağ yanakta 3x3 
cm boyutlarında travmaya bağlı ekimoz,

*Deri soluk, turgor normal, ödem yok,

*“deserebre” pozisyonda ve ekstremitelerde tonik-klonik tipte 
kasılmaları var

• Hasta status epileptikus tedavisi ve etyolojik neden 
araştırılmak üzere çocuk acil yoğun bakım ünitesinde izleme 
alınıyor



Laboratuvar

• HG: 12.9 gr/dl, HTC :%39, PLT: 159000/mm3

• Sedimentasyon: 2 mm/saat 

• Serum  Glukoz: 83 mg/dl, 

BUN: 2 mg/dl, 

kreatinin: 0.44 mg/dl,

Na :117 mEq/L , 

K: 3.9 mEql/L, 

Cl :111 mEq/L, 



Laboratuvar

• Ca:9.3 mg/dl, 

• P: 5 mg/dl,

• Mg: 1.6 mg/dl, 

• ALT: 30 U/L, 

• AST: 32 U/L, 

• T.Protein: 5.7 gr/dl, 

• Albümin 3.4 gr/dl, 

• Serum osmolalite 270 mOsm/ kg, 



Laboratuvar;

• İdrar dansitesi 1010,

• İdrar pH 6, keton negatif, hematüri,

• idrar osmolalitesi 535 mOsm/kg (serum osm ile eş 
zamanlı)

• idrar sodyumu 52 mEq/L ölçüldü. 



• Kr BT; lateral ventriküllerde hafif daralma ve beyin 
parankiminde hafif beyin ödemi ile uyumlu sinyal 
değişiklikleri saptanıyor. 

• KR MR;boş sella?

• İlk iki günde idrar çıkış hızı 1.5 ml/kg/saat. 





Endokrinolojik incelemelerinde

• TSH: 0.32 μIU/ml (normali 0.4-4.5 μlU/ml), 

• serbest T4: 0.41 ng/dl (normali 0.8-2.2 ng/dl), 

• total T4 2.19 μg/dl (normali 6.8-13.5 ng/dl),

• Aldosteron 89 ng/dl (normali 3-35 ng/dl) ve

• Kortizol (sabah saat 8.oo) 11.5 μg/dl (normali 5-23 μg/dl) 
bulundu. 



Santral hipotiroidi saptanan hastaya TRH uyarı testi yapıldı; 

• TSH 0.8 uIU/ml, 

• 20. dk TSH 5.23 μIU/ml,

• 40. dk TSH 4.93 μIU/ml ve

• 60. dk TSH 3.06 μIU/ml bulundu. 

*Kemik yaşı (Greulich-Pyle metodu) 12 ay ile uyumlu 
değerlendirildi.



Klinik izleminde status epileptikus tedavisi için ;

• IV fenitoin (Dilantin 50 mg/ml) yükleme

(15 mg/kg, intravenöz, 15 dakikada) 

• Fenitoin idame

(0.5 mg/kg/gün, 12 saatte bir) 

ile konvülsiyon kontrol altına alındı. 



•5 ml/kg %3 NaCl, 0.5 mEq/ kg/dk infüzyon

•Verilecek sıvı miktarı çıkardığı idrara “insensibl” sıvı 
kaybı eklenerek serum sodyumu 135 mEq/ L’ye 
gelinceye kadar %0.45 NaCl olacak şekilde düzenlendi. 



•Hastanın bilinci 36 saat içinde açıldı.

•Nazogastrik sondadan 50 μg/ gün dozunda Na-L-
thyroksin (Levotiron tb, 0.1 mg) başlandı.

• İzleminin üçüncü gününde serum sodyumunun 
normal sınırlara gelmesi üzerine verilen sıvı 1/3 serum 
fizyolojik olarak değiştirildi. 



• Yatışının beşinci gününde genel durumu düzelen hasta 
oral yoldan beslendi. 

•Hipotiroidi tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. 



2. OLGU

DERİN HİPONATREMİ İLE SEYREDEN BİR 
YENİDOĞAN VAKASI



*32y annenin 6G/6Y, C/S, 27 W, 1180 GR doğum

*Prenatal öykü: polihidroamnioz, preaklamsi mevcut

*Resüsitasyon sonrası entübe takip

*VA: 1180 gr (50-75 p)

*Boy: 40 cm(50-75 p)

*BÇ: 26 cm (75-90 p)

*KTA: 138/dk

*SS: 36/dk

*Ateş: 36.5 C

*KB: 52/28 mmHg



Laboratuvar

Kan gazı:

PH: 7.38  

CO2: 33.7 mm/Hg

HCO3: 13.7 mmol/l

Po2: 81.6 mm/Hg

*Fakat; solunum sıkıntısı ve AC grafisinde RDS bulguları olan 
hastaya 2 doz sürfaktan veriliyor.



*Yaşına uygun sıvı elektrolit,antibiyotik ve TPN 
başlanıyor.

LAB;

Na: 129 mmol/l

K: 2,9 mmol/l

Cl: 91 mmol/l

KG; ph:7.44

HCO3:23 mmol/l

pCO2:47 mm/hg



*80 cc/kg mayii

*6 yükseltici Na defisiti

*30 mmol/L den K+ defisiti şeklinde parenteral sıvı 
elektrolit defisit tedavisi veriliyor

*izleminde;

Na:132 mmol/l

K+:3.1 mmol/l olunca ayrıntılı tetkik ediliyor



*Renin: >5000 pg/ml (5-27 pg/ml)

*Aldosteron: 200 pg/ml (1-180 ng/dl)

*Mg: 2.4  mmol/L

*İdrar çıkışı: 7.6 cc /kg/saat

*İdrar Na: 24 mmol/L (54-150)

*İdrar K+: 16.7 mmol/L (20-80)

*FENa: %0.69(0.9-1.6)

*FEK: %22(10-20)

*İdrar Ca/Cre: 2.7 (> 0.2)



*Kan basıncı değerleri normal seyrediyor

*Poliürik seyreden idrar çıkışı, postnatal 9. günde 
normale dönüyor.

*PN 39. günde renal USG yapılıyor; nefrokalsinozis
saptanıyor.

*Otoakustik emisyon testi bilateral normal.





Neonatal Bartter düşünülen bu vakaya;

*Önce IV sıvısına daha sonra beslenmeye geçince 
beslenme solüsyonuna  2 mEq/kg  potasyum klorür, ve 
2 mEq/kg  sodyum klorür ekleniyor.

*İzlemde destek tedavisine rağmen hipokalemi, 
hiponatremi, metabolik alkalozu devam ediyor.

*PN 43. gününde  oral indometazin 1 mg/kg/gün 
dozunda başlanıyor.



İndometazin başlandıktan 3 gün sonra 

*serum K+:4.4 mmol/l

*Na:135 mmol/l

*Kan gazı;  ph:7.4

HCO3: 26.4 mmol/l

pCO2: 41.4 mm/hg

**Hastanın NaCl desteği kesiliyor ve indometazin, KCl
tedavisine devam ediliyor.

İleriki aşamada indometazin 3 mg/kg/g e çıkılıyor.



*Klinik izlemde genel durumu iyi, serum elektrolitleri 
normal saptanan olgu PN 80. gününde taburcu ediliyor.

*PN 113. gününde bakılan üriner USG da 
nefrokalsinozisin tamamen düzeldiği görülüyor.

*Bu arada bu hasta için bakılan KCNJ1 gen dizi 
analizinde hastalığa sebep olan mutasyon saptanamadı.

*SLC12a1 dizi analizi de çalışılamamış.



3. OLGU

İNTRAKRANİAL KİTLE NEDENİ İLE OPERE EDİLEN 
BİR ÇOÇUKTA HİPONATREMİ



•Dört yaşında erkek çocuk, 

•6 aydır devam eden başağrısı, kusma ve 3 ay önce 
başlayan konuşma da bozulma, ağızda sola kayma, sol 
göz kapağında düşüklük ve uykuda düzensizlik 
yakınmaları ile beyin cerrahisi polikliniğine getiriliyor.



•Özgeçmişinde özellik yok.

• Soygeçmişinde dedesinde lenfoma öyküsü mevcut.

• FM;

VA: 19kg (90 p), boyu 106 cm (75 p)

VS: 36.4 °C    SS: 24 /dk KTA:104 /dk

KB: 105/60 mmHg



Sistemik muayenesinde; 

•Genel durumu iyi, bilinci açık, turgor ve tonusu normal 
olan 

• Sol gözde enoftalmi ve pitozis, ağız sol komissüründe
çekilme dışında özellik yoktu.



Radyolojik incelemede direk radyografide;

• Suturlarda açılma ve dövülmüş bakır manzarası,

Beyin BT; lateral ventriküllerde genişleme, üçüncü
ventrikülde silinme ve orta hatta kitle görünümü 
saptanıyor



•Hasta intrakranial kitle tanısı ile ameliyat oluyor

•Patoloji; glioblastoma multiforme

•Ameliyat sonrası 6.günde, günlük ihtiyacı olan (50 
mEq/L Na içeren 1500 mL/m2/gün) sıvı tedavisi 
almakta iken derin hiponatremi gelişmesi üzerine 
Ç.endokrine danışılıp servisine alınıyor.





FM; 

•VA: 21.3 kg (97 p),

•KB: 90/60 mmHg,

• Genel durum orta, bilinç açık, deri soluk ve soğuk, 
turgor normal olup diğer sistem muayenelerinde 
değişiklik yok 



Laboratuvar

*Hiponatremi,  idrar volümünde azalma, 

*Artmış natriüri ile birlikte serum osmolaritesinin
düşük, idrar osmolaritesinin ise yüksek olduğu 
saptanıyor.

*Tiroid ve adrenal işlev testleri normal. 





• *Bu bulgularla uygunsuz ADH sendromu tablosu 
düşünülerek hastanın günlük aldığı sıvı miktarı 
kısıtlanıyor.



• Tedavinin ikinci gününde dehidrate görünümde olan 
hastanın (vücut ağırlığı 18.1 kg) serum elektrolit 
düzeyleri kontrol edildiğinde hiponatreminin daha da 
belirginleştiği, BUN/kreatinin oranının yükseldiği, aşırı 
natriüri ve düşük serum osmolaritesine rağmen idrar 
osmolaritesinin yüksek olduğu saptanıyor.









*Serum aldosteron düzeyi :30 pg/mL (normal: 20-240 
pg/mL).

*STK sendromu geliştiği düşünülen hastaya sodyum 
içeriği yüksek (75 mEq/L Na içeren 2500mL/m2/gün) 
sıvı desteği başlanıyor.



*Sıvı tedavisi, günlük serum sodyum düzeyi artış hızı 10 
mEq/L’yi aşmayacak şekilde düzenleniyor.

* Verilecek sıvı miktarı hastanın günlük aldığı ve 
çıkardığı sıvı hesaplanarak ayarlanıyor.



*Tedavinin 7. gününde kliniği düzelen ve serum sodyum 
düzeyi yükselmeye başlayan hastanın aldığı sıvının 
sodyum içeriği kademeli olarak azaltılıyor.

*Tedavinin 20. gününde serum sodyum düzeyi 138 
mEq/L, serum osmolalitesi 289mOsm/kg ve idrar 
osmolalitesi 152 mOsm/kg olarak ölçülüyor.



*Bir hafta boyunca serum sodyum değerlerinin normal 
sınırlarda seyretmesinin ardından intravenöz (IV) sıvı 
tedavisi sonlandırılıyor.



ÖZET

*Hiponatremi birincil olarak iyi bir muayene ,vital takip ve gözlem 
gerektriir.

*İkincil olarak volüm durumunu değerlendirmek şart

*Akut ve kronik hiponatremi ayrımı yapmak tedavi ve yaklaşım için çok 
önemli

*Semptomatik hastayı belirlemek önemli

*Tedavi başlanan hastanın volüm durumu,elektrolit değişimleri yakın 
aralıklarla tetkik edilmelidir.




