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SIVI DENGESİ



70 yaşında, kadın hasta

• Kolon grafisi çekilecek, aç bırakıldı, 
laksatif verildi

Sıvı politikanız ne olmalı?



SIVI TEDAVİSİNDE AMAÇLAR

• Sıvı dengesi normal bir hastada 
(övolemik) mevcut dengenin korunması 

• Sıvı dengesi bozulma tehlikesi taşıyan 
hastalarda gerekli önlemlerin önceden 
alınması (Çok önemli)

• Sıvı dengesi bozulmuş hastalarda sıvı 
dengesinin düzeltilmesi



YANIT

• Bu hasta dehidrate bırakılmamalıdır

• Gerekirse intravenöz sıvı verilmelidir



HASTA İSTEMLERİ

İstem vermeden önce ne kadar 
süre için verileceği 
kararlaştırılmalıdır



Örnek

• 70 yaşında kadın hasta, katarakt ameliyatı nedeni 
ile göz servisine yatırıldı, yarın ameliyat olması 
planlanıyor.

• Ameliyat günü için sıvı isteminiz nedir?



YANIT

• Bu hasta dehidrate bırakılmamalıdır

• Gerekirse intravenöz sıvı verilmelidir



Örnek

• 50 yaşında kadın hasta, yeni kronik böbrek 
yetmezliği tanısı aldı, ödemi yok, kreatinini 12 
mg/dl. Serviste yatıyor.

• Bu hasta için sıvı isteminiz nedir?



YANIT

• Bu hasta dehidrate olabilir

• Hidrasyonla idrar çıkarabilir

• 8 saatte 1 litre sıvı verilebilir

• Gerekirse intravenöz sıvı verilmelidir



Örnek (devam)

• Aynı hasta 8 saatin sonunda hiç idrar çıkarmadı, 
ödem yok.

• Yeni sıvı isteminiz nedir?



YANIT

• Bu hasta hala dehidrate olabilir

• Hidrasyonla idrar çıkarabilir

• 8 saatte 1 litre sıvı verilebilir

• Gerekirse intravenöz sıvı verilmelidir



Örnek (devam)

• Aynı hasta ikinci 8 saatin sonunda hiç idrar 
çıkarmadı, ödem gelişti.

• Yeni sıvı isteminiz nedir?



YANIT

• Bu hasta artık dehidrate değil

• Hipervolemik

• Daha fazla sıvı verilirse hipervolemi artabilir

• Alacağı sıvı çıkardığı idrar miktarına bağlıdır



Örnek (devam)

Bu hastada sıvı dengesini nasıl 
sağlarsınız?



YANIT

• Diyaliz



Aynı örnek (devam ama koşullar 
değişik)

• Aynı hasta ikinci 8 saatin sonunda 1 litre idrar 
yaptı, ödem yok.

• Yeni sıvı isteminiz nedir?



YANIT

• Bu hasta hidrasyonla yanıt verdi

• Hidrasyonla idrar çıkarabilir

• 8 saatte 1 litre sıvı daha verilebilir

• Çıkardığı idrar miktarına göre verilebilir

• Gerekirse intravenöz sıvı verilebilir



Örnek

• 30 yaşında kadın hasta, doğum sonu kanamaya 
bağlı hipotansiyon ve akut böbrek yetmezliği var. 
Ödem yok, kan basıncı 120/80 mm Hg. İdrar 
çıkarmıyor.

• Sıvı isteminiz nedir?



YANIT

• Bu hasta dehidrate olabilir

• Kan basıncı 120/80 hipotansiyon düzelmiş

• 8 saatte 1 litre sıvı verilebilir

• Yakın takip edilmelidir

• Hipervolemi riski vardır



Önemli Uyarılar

Hastanın aldığı tüm sıvıları gözden 
geçirmeyi unutmayınız.

Ödem yok düşüncesi ile sıvı yüklemeyin, 
hastayı iyi değerlendiriniz.



Örnek (devam)

• 30 yaşında kadın hasta, doğum sonu kanamaya 
bağlı hipotansiyon ve akut böbrek yetmezliği var. 
Ödem yok, kan basıncı 120/80 mm Hg. İdrar 
çıkarmıyor. Tedavinizin 7. Gününe geldiniz. 
Kreatinin 12 mg/dl.

• Sıvı isteminiz nedir?

• Başka bir tedavi düşünür müsünüz?



YANIT

• Hasta dehidrate değildir

• Amaç hipervolemiyi önlemek

• Gerekirse diyaliz



Örnek (devam)

• 30 yaşında kadın hasta, doğum sonu kanamaya 
bağlı hipotansiyon ve akut böbrek yetmezliği var. 
Ödem yok, kan basıncı 120/80 mm Hg. İdrar 
çıkarmaya başladı, günde 200 ml idrar yapıyor. 
Tedavinizin 10. Gününe geldiniz. Kreatinin 12 
mg/dl.

• Sıvı isteminiz nedir?

• Başka bir tedavi düşünür müsünüz?



YANIT

• Akut böbrek hasarı toparlamaya başladı

• Alması gereken sıvı çıkardığı idrar miktarı + 
hissedilmeyen kayıp



Örnek (devam)

• 30 yaşında kadın hasta, doğum sonu kanamaya 
bağlı hipotansiyon ve akut böbrek yetmezliği var. 
Ödem yok, kan basıncı 120/80 mm Hg. İdrar 
çıkarmaya başladı, günde 1200 ml idrar yapıyor. 
Tedavinizin 14. Gününe geldiniz. Kreatinin 12 
mg/dl.

• Sıvı isteminiz nedir?

• Başka bir tedavi düşünür müsünüz?



YANIT

• Akut böbrek hasarı toparlamaya başladı

• Alması gereken sıvı çıkardığı idrar miktarı + 
hissedilmeyen kayıp



Örnek (devam)

• 30 yaşında kadın hasta, doğum sonu kanamaya 
bağlı hipotansiyon ve akut böbrek yetmezliği var. 
Ödem yok, kan basıncı 120/80 mm Hg. İdrar 
çıkarmaya başladı, günde 4000 ml idrar yapıyor. 
Tedavinizin 18. Gününe geldiniz. Kreatinin 10 
mg/dl.

• Sıvı isteminiz nedir?

• Başka bir tedavi düşünür müsünüz?



YANIT

• Akut böbrek hasarı toparlamaya başladı

• Poliürik dönem

• Alması gereken sıvı çıkardığı idrar miktarı + 
hissedilmeyen kayıp

• Sıvı kaybına neden olmamak lazım



Örnek (devam)

• 30 yaşında kadın hasta, doğum sonu kanamaya 
bağlı hipotansiyon ve akut böbrek yetmezliği var. 
Ödem yok, kan basıncı 120/80 mm Hg. İdrar 
çıkarmaya başladı, günde 8000 ml idrar yapıyor. 
Tedavinizin 21. Gününe geldiniz. Kreatinin 8 mg/dl.

• Sıvı isteminiz nedir?

• Başka bir tedavi düşünür müsünüz?



YANIT

• Akut böbrek hasarı toparlamaya başladı

• Kreatinin düşmeye başladı

• Poliürik dönem

• Alması gereken sıvı çıkardığı idrar miktarı + 
hissedilmeyen kayıp

• Sıvı kaybına neden olmamak lazım



Örnek (devam)

• 30 yaşında kadın hasta, doğum sonu kanamaya 
bağlı hipotansiyon ve akut böbrek yetmezliği var. 
Ödem yok, kan basıncı 120/80 mm Hg. İdrar 
çıkarmaya başladı, günde 8000 ml idrar yapıyor. 
Tedavinizin 24. Gününe geldiniz. Kreatinin 5 mg/dl.

• Sıvı isteminiz nedir?

• Başka bir tedavi düşünür müsünüz?



YANIT

• Akut böbrek hasarı toparlamaya başladı

• Kreatinin düşmeye başladı

• Poliürik dönem

• Alması gereken sıvı çıkardığı idrar miktarı + 
hissedilmeyen kayıp

• Sıvı kaybına neden olmamak lazım



Hastayı hipervolemiye 
sokmadıysanız 

TEBRİKLER



Örnek

• 60 yaşında erkek hasta, kalp yetmezliği var, 
pretibial 2+ ödem var, günlük idrar miktarı 2 litre, 
ödemini azaltmak istiyorsunuz.

• Sıvı isteminiz nedir? 



YANIT

• Hasta hipervolemik

• Hipervolemi tedavi edilmeli

• Önce kayıplarını hesaplayalım: 2 litre idrar + 1 litre 
hissedilmeyen kayıp

• Hasta 3 litre sıvı alırsa sıvı dengesi değişmez

• Hasta 2.5 litre sıvı alırsa günde 0.5 litre sıvı kaybı 
olur

• Ödem kaybolana kadar bu tedavi uygulanabilir



Örnek

• 60 yaşında erkek hasta, bilgisayarlı beyin 
tomografisi çekilecek, kontrast madde kullanılacak. 

• Sıvı isteminiz nedir? 



YANIT

• Dehidratasyona izin vermemek gerekir

• Kontrast nefropatisi riski var

• Hasta bol su içmeli

• Kontrendikasyon yoksa günde en az 3 litre

• Gerekirse intravenöz verilebilir



Örnek

• 45 yaşında erkek hasta. Siroz ve yaygın asit var. 
Asit tedavisi için hastaneye yatırıldı. 

• Sıvı isteminiz nedir? 



YANIT

• Hasta hipervolemik

• Hipervolemi tedavi edilmeli

• Önce kayıplarını hesaplayalım: İdrar miktarı + 1 litre 
hissedilmeyen kayıp

• İdrar miktarı 1 litre olsun

• Hasta 2 litre sıvı alırsa sıvı dengesi değişmez

• Hasta 1.5 litre sıvı alırsa günde 0.5 litre sıvı kaybı 
olur

• Asit kaybolana kadar bu tedavi uygulanabilir

• Hızlı tedavi gerekmez

• En objektif takip parametresi günlük tartıdır
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Vaka

• 72 yaşında kadın hasta sersemlik ve halsizlik 
yakınması ile Acil servise başvurdu

• Öyküsündeki pozitif bulgular:

Hipertansiyon 

Diüretik kullanımı

Az tuzlu diyet (uyduğunu söylüyor)

3 günden beri ishal 



Vaka (devam)

• Fizik muayenede

Uykuya eğilim var, fokal nörolojik bulgu yok

60 kg

Yatarken kan basıncı 96/56 mm Hg

Nabız 110/dakika

Boyun venleri düzleşmiş

Ciltte turgor tonus azalmış



Vaka (devam)

• Laboratuvar bulguları

Kan Na 106 mmol/l, K 3.5 mmol/l, Bikarbonat 22 
mmol/l, BUN 46 mg/dl, Kreatinin 1.4 mg/dl

Serum osmolalite: 232 mOsm/kg

İdrar osmolalite: 650 mOsm/kg



YANIT

• Hiponatremi var: Kan Na 106 mmol/l

• Önce hiponatremi ayırıcı tanısı 



Hiponatremi ayırıcı tanısı

• Pseudohiponatremi: Ekarte edilmeli

• Translocational: Ekarte edilmeli

• Hipoosmolar hiponatremi

Hipovolemik

Övolemik

Hipervolemik



Pseudohiponatremi

• Ölçüm yöntemi ile ilgilidir

• Plazmanın solid kısmının artması (normalde % 6-
8’idir) durumudur

• Flame fotometri yöntemi Na’u tüm plazmada 
(katı+sıvı bölümü) ölçer

• Plasma lipidlerinde her 4.6 g/l (460 mg/dl) artış 
serum Na konsantrasyonunu 1 mmol/l azaltır

• Plasma proteinlerinde her 10 g/dl artış serum Na 
konsantrasyonunu 1 mmol/l azaltır



Translocational hiponatremi

• Plasma osmolaritesini arttıran bazı maddeler hücre 
içi sıvının dışarı çıkmasına neden olarak 
hiponatremiye neden olurlar.

Hangi maddeler?



Hangi maddeler?

• Hücre içine giremeyen maddeler veya girmesinde 
problem olan maddeler

Glukoz: Plasma glukozunda her 100 mg/dl artış 
serum Na konsantrasyonunu 1.6 mmol/l azaltır

Mannitol

Glycine (Prostat TUR ve endometrial cerrahide irrigan 
madde olarak kullanılır)

Maltose



Hücre içine serbestçe girebilen 
maddeler

• Üre

• Etanol

• Etilen glikol

• Isopropyl alkol

• Methanol

Bu maddeler osmolaliteyi arttırmalarına rağmen 
hücre içine kolayca girebildikleri için serum Na 
konsantrasyonunu etkilemezler



Hiponatremi ayırıcı tanısı

• Pseudohiponatremi: Ekarte edildi

• Translocational: Ekarte edildi

• Hipoosmolar hiponatremi

Hipovolemik: Bu hastada

Övolemik

Hipervolemik



Hipoosmolar hiponatremi

• Hipovolemik (bu hastada neden bu, 
ishal ve diüretik tedavisi)

• Övolemik

• Hipervolemik



Tedavi

• Nedene yönelik

• Na düzeyi belirleyici

• Belirtilere bağlı

• Hiponatreminin gelişme hızı önemli

• Günlük düzelme 10 (15?) mmol/l’yi aşmamalı

• Saatlik düzelme 1-1.5 mmol/l’yi aşmamalı



Adrogue-Madias eşitliği 



Toplam vücut suyu için katsayı

• Çocuklarda 0.6

• Erkeklerde 0.6

• Kadınlarda 0.5

• Yaşlı erkeklerde 0.5

• Yaşlı kadınlarda 0.45



Bu hastaya 1 saatte 1 litre SF 
verirsek Na ne olur?

Toplam vücut suyu  27 litre

Δ Plasma Na : 154-106
27+1

Δ Plasma Na :   1.7

Plasma Na:     106 + 1.7



Bu hastaya 1 saatte 0.3 litre % 3 
NaCl verirsek Na ne olur?

Toplam vücut suyu  27 litre

Δ Plasma Na : 513-106
27+1

Δ Plasma Na :   14.5, ama 1 litre verseydik

0.3 litrenin etkisi 0.3x14.5= 4.4 olur

Plasma Na:     106 + 4.4 = 110.4 olur, biraz hızlı





Vaka (bir önceki vaka ile tek farkı K)

• 72 yaşında kadın hasta sersemlik ve halsizlik 
yakınması ile Acil servise başvurdu

• Öyküsündeki pozitif bulgular:

Hipertansiyon 

Diüretik kullanımı

Az tuzlu diyet (uyduğunu söylüyor)

3 günden beri ishal 



Vaka (devam)

• Fizik muayenede

Uykuya eğilim var, fokal nörolojik bulgu yok

60 kg

Yatarken kan basıncı 96/56 mm Hg

Nabız 110/dakika

Boyun venleri düzleşmiş

Ciltte turgor tonus azalmış



Vaka (devam)

• Laboratuvar bulguları

Kan Na 106 mmol/l, K 2.2 mmol/l, Bikarbonat 22 
mmol/l, BUN 46 mg/dl, Kreatinin 1.4 mg/dl

Serum osmolalite: 232 mOsm/kg

İdrar osmolalite: 650 mOsm/kg



YANIT



Adrogue-Madias eşitliği 
Potasyumlu formül



Bu hastaya 1 saatte 1 litre SF  + 30 
mmol KCl verirsek Na ne olur?

Toplam vücut suyu  27 litre

Δ Plasma Na : (154+30)-106
27+1

Δ Plasma Na :   2.8

Plasma Na:     106 + 2.8 = 108.8 olur



• Hastayı 2 saat bu şekilde tedavi edelim, 2 saat 
sonunda

YENİ DEĞERLER

• Kan basıncı 128/72 mm Hg

• Na 112 mmol/l

• K 3 mmol/l

• Hipovolemi düzeldi

• Tedaviye nasıl devam edelim?



• Hipovolemi düzeldiği için nonosmotik ADH uyarısı 
ortadan kalkmıştır

• Artık idrar dilue edilebilir (uygunsuz ADH’da idrar 
konsantredir)

• Hastaya 1 litre % 0.45 NaCl + 30 mmol KCl verelim, 
etkisi ne olur?



Bu hastaya 1 saatte 1 litre 0.45 NaCl  
+ 30 mmol KCl verirsek Na ne olur?

Toplam vücut suyu  27 litre

Δ Plasma Na : (77+30)-112
27+1

Δ Plasma Na :   - 0.2

Plasma Na:     112 – 0.2: 111.8 yani düşer



Ama böbrekten su kaybı başlar

• Hastanın verilen sıvıdaki Na + K’dan daha dilue 
idrar yapması yani 77 + 30 dan daha az idrar 
yapması vücutta Na + K birikimine yol açacaktır

• Hem hiponatremi, hem hipopotasemi düzelmeye 
devam edecektir

• Ayrıca hipopotaseminin tedavisi için verilen K, 
hücre içinden dışına Na çıkmasına yol açacaktır



Hangi sıvı ne kadar sodyum ne kadarı hücre içi/dışı



Osmolar açık nedir?



Osmolar açık

Ölçülen osmolarite – Beklenen osmolarite

Beklenen osmolarite: 

2 x Na + Glukoz(mg/dl) +  BUN (mg/dl)

18 2.8

Normalde 10 mOsm/kg açık vardır.



Hangi durumda osmolar açık artar?



Hangi durumda osmolar açık artar?

• Bir madde

Osmolariteyi arttıracak

Bu formülde olmayacak



Translocational hiponatremi

• Plasma osmolaritesini arttıran bazı maddeler hücre 
içi sıvının dışarı çıkmasına neden olarak 
hiponatremiye neden olurlar.

Hangi maddeler?



Hangi maddeler?

• Hücre içine giremeyen maddeler veya girmesinde 
problem olan maddeler

Glukoz: Plasma glukozunda her 100 mg/dl artış 
serum Na konsantrasyonunu 1.6 mmol/l azaltır

Mannitol

Glycine (Prostat TUR ve endometrial cerrahide irrigan 
madde olarak kullanılır)

Maltose



Hücre içine serbestçe girebilen 
maddeler

• Üre

• Etanol

• Etilen glikol

• Isopropyl alkol

• Methanol

Bildiğim kadarı ile sadece bu maddeler osmolar açığı 
arttırır. 



Hiponatremi ayırıcı tanısı

• Pseudohiponatremi

• Translocational

• Hipoosmolar hiponatremi

Hipovolemik

Övolemik

Hipervolemik



Pseudohiponatremi

• Ölçüm yöntemi ile ilgilidir

• Plazmanın solid kısmının artması (normalde % 6-
8’idir) durumudur

• Flame fotometri yöntemi Na’u tüm plazmada 
(katı+sıvı bölümü) ölçer

• Plasma lipidlerinde her 4.6 g/l (460 mg/dl) artış 
serum Na konsantrasyonunu 1 mmol/l azaltır

• Plasma proteinlerinde her 10 g/dl artış serum Na 
konsantrasyonunu 1 mmol/l azaltır



Translocational hiponatremi

• Plasma osmolaritesini arttıran bazı maddeler hücre 
içi sıvının dışarı çıkmasına neden olarak 
hiponatremiye neden olurlar.

Hangi maddeler?



Hangi maddeler?

• Hücre içine giremeyen maddeler veya girmesinde 
problem olan maddeler

Glukoz: Plasma glukozunda her 100 mg/dl artış 
serum Na konsantrasyonunu 1.6 mmol/l azaltır

Mannitol

Glycine (Prostat TUR ve endometrial cerrahide irrigan 
madde olarak kullanılır)

Maltose



Hücre içine serbestçe girebilen 
maddeler

• Üre

• Etanol

• Etilen glikol

• Isopropyl alkol

• Methanol

Bu maddeler osmolaliteyi arttırmalarına rağmen 
hücre içine kolayca girebildikleri için serum Na 
konsantrasyonunu etkilemezler









Adrogue-Madias eşitliği 
Potasyumlu formül



Vaka

• 58 yaşında erkek hasta küçük hücreli akciğer 
kanseri tanısı ile izleniyor

• Uykuya eğilim ve konfüzyonla başvurdu

• Övolemik ve 60 kg

• Serum Na 108 mmol/l, K 3.9 mmol/l, kreatinin 0.5 
mg/dl, BUN 5 mg/dl

• Serum osmolalitesi 220 mOsm/kg

• İdrar osmolalitesi 600 mOsm/kg

• Başka hangi laboratuvar sonuçlarını bilmek 
istersiniz?



YANIT

• Teorik bilgi önemli

• Küçük hücreli akciğer kanseri UYGUNSUZ ADH 
SENDROMUNA yol açabilir



Tedavi planınız nedir?

• Uygunsuz ADH sendromunda hiponatremi birikimi 
esas olarak sıvı birikimidir ama ödem olmaz



Tedavi planınız nedir? (1)

• Su kısıtlaması

• % 3 NaCl + furosemide

• Vücut suyu 36 litre

• Formüle göre 1 litre % 3 NaCl serum Na’unu 10.9 
mmol/l yükseltir

• 12 saatte 5 mmol/lt’den fazla yükseltilmemeli

• 5 mmol/l yükseltmek için 460 ml yeterli

• 460/12: 38 ml/saat



Tedavi planınız nedir? (2)

• 12 saat sonra Na 114

• Hasta hafif letarjik ama daha iyi

• % 3 NaCl durduruldu, sıvı kısıtlamasına devam 
edildi

• Uzun dönem tedavi planlandı: Sıvı kısıtlaması, 
gerekirse Vasopressin Reseptör Antagonistleri 
(Tolvaptan)



Vaka

• 76 yaşında erkek hasta

• Sersemlik, mukozada kuruluk, cilt turgor-
tonusunda azalma, ateş, takipne ile başvurdu

• Kan basıncı 142/82, ortostatik hipotansiyon yok

• Hasta 68 kg

• Serum Na 168 mmol/l

• Tanınız nedir?



YANIT

• Önce sıvı dengesi





Hipernatremi nedenleri









Tedavi planınız nedir?





Adrogue-Madias eşitliği 



Tedavi planınız nedir?

• Toplam vücut suyu 34 litre

• 1 litre % 5 Dx serum Na konsantrasyonunu 4.8 
mmol/l düşürür

• Amaç 24 saatte 10 mmol/l düşürmek olmalı

• 2.1 litre % 5 Dx yeterli

• Hastanın 24 saatlik sıvı kaybı yaklaşık 1.5 litre

• Bu nedenle günlük sıvı miktarı 2.1 + 1.5 litre olmalı

• 3.6/24: 0.150 litre/saat

• Kan şekeri yakından takip edilmeli

• Hasta 6-8 saatte bir izlenmeli



Su eksikliği

Toplam vücut suyu X Serum Na – 140

140

Bu durumda 34 X (28/140) = 7 litre

2.1 litre % 5 Dx serum Na 10 mmol/l azaltıyor

28 mmol/l azaltmak için gereken sıvı miktarı 

2.1 X 2.8 = 5.9 litre



Hastalık yoktur hasta vardır

Hasta yoktur insan vardır

Empati olmazsa olmaz

Herşey görecelidir, değişir, böbrek hastalığı dinamiktir

Öncelikli sorunu saptamak gerekir

Hekim hasta ilişkisi insani bir ilişkidir

Tek doğru yoktur

www.tekinakpolat.com



YORUM

• Su eksikliği ve Adrogue-Madias formüllerinde 
bulunan değerler farklı

• Önemli olan hangi yönde ilerlediğindir



Vaka

• 45 yaşında erkek hasta bilinç kaybı ile hastaneye 
başvurdu

• Kan basıncı 230/140 mm Hg

• Venöz dolgunluk ve ödem yok

• İntrakraniyel kanama saptandı ve mannitol verildi



Plazma değerleri

• Na 122 mEq/l

• K 4 mEq/l

• Cl 87 mEq/l

• Bikarbonat 24 mmol/l

• Glukoz 109 mg/dl

• BUN 13 mg/dl

• Kreatinin 1.1 mg/dl

• Posm 298 mOsm/kg



İdrar değerleri

• Na 49 mEq/l

• K 34 mEq/l

• Uosm 709 mOsm/kg

Tanınız nedir?



YANIT

• Teorik bilgi önemli

• Önce sıvı dengesi

• Ama daha önce Mannitol ne yapar

• Translocational hiponatremi



Translocational hiponatremi

• Plasma osmolaritesini arttıran bazı maddeler hücre 
içi sıvının dışarı çıkmasına neden olarak 
hiponatremiye neden olurlar.

Hangi maddeler?



Hangi maddeler?

• Hücre içine giremeyen maddeler veya girmesinde 
problem olan maddeler

Glukoz: Plasma glukozunda her 100 mg/dl artış 
serum Na konsantrasyonunu 1.6 mmol/l azaltır

Mannitol: Bu hastada neden

Glycine (Prostat TUR ve endometrial cerrahide irrigan 
madde olarak kullanılır)

Maltose



Tedavi planınız nedir?



Tedavi planı

• Tedavi gerekmez

Bu hastada mannitol tedavisi zorunlu ve öncelikle

Plazma tonisitesi pek değişiklik göstermemiş

• Mannitole bağlı hipovolemi ve NaCl kaybına dikkat 
edilmeli



Hastalık yoktur hasta vardır

Hasta yoktur insan vardır

Empati olmazsa olmaz

Herşey görecelidir, değişir, böbrek hastalığı dinamiktir

Öncelikli sorunu saptamak gerekir

Hekim hasta ilişkisi insani bir ilişkidir

Tek doğru yoktur

www.tekinakpolat.com



SIVI ELEKTROLİT 3: 
POTASYUM

Prof. Dr. Tekin AKPOLAT

Liv Hospital-İSTANBUL

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi

2020-2021

www.tekinakpolat.com



Glomerül filtrata günde kaç mEq K 
geçer? (plasma K = 4)

A. 150

B. 600

C. 1500

D. 15000

E. 20000



Glomerül filtrata günde kaç mEq K 
geçer?

A. 150

B. 600, GFD 150 L/gün kabul edersek

C. 1500

D. 15000

E. 20000





K düzenlenmesi

Toplayıcı kanallarda olur



www.tekinakpolat.com

Esas (principle) hücrelerin potasyum 
salgılamasını etkileyen faktörlerLümen içi faktörler

• Potasyum konsantrasyonu: Lümende potasyum azsa 
potasyum salgılanır

• Sodyum konsantrasyonu: Lümende sodyum fazla ise 
potasyum salgılanır

• Anyonun geri emilme özelliği: Beta hidroksibütirat, 
bikarbonat gibi geri emilmesi daha az anyonların 
varlığında potasyum salgılanır

• Akım hızı: Artarsa potasyum salgılanır
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Esas (principle) hücrelerin potasyum 
salgılamasını etkileyen faktörlerEsas hücresi içi faktörler

• Plazma potasyum konsantrasyonu: Artarsa 
potasyum salgılanır

• Membranın sodyum ve potasyuma geçirgenliği

• Aldosteron: Artarsa potasyum salgılanır.

Potasyumun esas hücreden lümene salgılanması 
plazma potasyum düzeyinin düşmesi demektir.



K atılımını artıranlar (Lümen)

• Potasyum azalırsa

• Sodyum artarsa

• Geri emilmeyen anyonların varlığında

• Akım hızı artarsa



K atılımını artıranlar (Hücresel)

• Plazma potasyumu artarsa

• Membranın Na ve K’a geçirgenliği artarsa

• Aldosteron aktivitesi artarsa
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Esas (principle) hücrelerin potasyum 
salgılamasını etkileyen faktörler

Lümen içi faktörler

• Potasyum konsantrasyonu: Lümende potasyum azsa 
potasyum salgılanır

• Sodyum konsantrasyonu: Lümende sodyum fazla ise 
potasyum salgılanır

• Anyonun geri emilme özelliği: Beta hidroksibütirat, 
bikarbonat gibi geri emilmesi daha az anyonların 
varlığında potasyum salgılanır

• Akım hızı: Artarsa potasyum salgılanır
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Esas (principle) hücrelerin potasyum 
salgılamasını etkileyen faktörler

Esas hücresi içi faktörler

• Plazma potasyum konsantrasyonu: Artarsa 
potasyum salgılanır

• Membranın sodyum ve potasyuma geçirgenliği

• Aldosteron: Artarsa potasyum salgılanır.

Potasyumun esas hücreden lümene salgılanması 
plazma potasyum düzeyinin düşmesi demektir.



Geri emilmeyen anyonlar nelerdir?



Geri emilmeyen anyonlar nelerdir?

• Bikarbonat: Renal tubüler asidoz

• Betahidroksibütirat (ß hydroxybutyrate): Diyabetik 
ketoasidoz

• Diğer



Örnek 1

• 82 yaşında, kadın hasta

• Komşuları tarafından bayılmış şekilde bulunmuş ve 
acile getirilmiş

• Bilinci bulanık, iç çamaşırlarında dışkı ve idrar +

• Özgeçmişe ait bilgi yok, evinde herhangi bir ilaç 
bulunmamış

• Dehidrate, KB: 72/10, Nabız 102/dakika, Solunum 
42/dakika

• Nörolojik muayenede özellik yok

• 42 kg



Örnek 1 (devam)

• BUN: 41 mg/dl, Kreatinin 2.6 mg/dl

• Na 132, K 2.2, Cl 113, HCO3: 7

• Anyon açığı: 12

• Arter kan gazı

pH: 7.26, PCO2: 16 PO2: 76 mmHg

Hastadaki sorunlar nelerdir?



Sorunlar

• Hipovolemi

• Metabolik asidoz

• Prerenal azotemi

• Hipopotasemi

Hipopotaseminin nedeni nedir?

Yalancı hipopotasemi olabilir mi?

Dağılımsal veya eksiklik
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Hipopotasemi nedenleri

1.Alımın azalması

2.Kaybın artması: Böbrekten veya böbrek dışı

3.Hücre içi hücre dışı potasyum dağılımının 
bozulması
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Potasyumun hücre içine 
girmesini arttıran faktörler

• İnsülin

• Alkaloz

• Beta2 adrenerjik agonist

• Alfa adrenerjik antagonist

• Aldosteron

• Diğer nedenler

Plazma potasyumunu düşürürler
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Potasyumun hücre içine 
girmesini azaltan faktörler

• Asidoz

• Hiperozmolalite

• Hiperglisemi

• Alfa adrenerjik agonist

• Beta2 adrenerjik antagonist

• Egzersiz

• Diğer nedenler

Plazma potasyumunu arttırırlar



Bu hastada EKG’de ne beklersiniz?





Yorum

• Dağılıma neden olacak ilaç öyküsünün olmaması, 
hipopotaseminin şiddeti, hipovolemi ve metabolik 
asidoz K eksikliğini düşündürüyor

• Diüretiğe bağlı hipopotasemide metabolik alkaloz 
olur

• Anyon açığı normal metabolik asidozun 2 nedeni 
var: Dışkıdan kayıp veya Renal tübüler asidoz



K eksiği ne kadardır?

• Potasyumda her 0.3 mEq/l azalma 100 mEq 
eksikliği gösterir

• Bu hastada K 4’ten 2.2’ye düşmüş (=1.8)

• 1.8/0.3 x 100 = 600 mmol
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Pratik bilgi

• Potasyum eksikliğinde plazmada 1 mEq/L’lik bir 
azalma vücut potasyumunda 200-350 mEq’lık bir 
potasyum kaybına karşılık gelir. 





Tedaviyi nasıl planlarsınız

• İntravenöz

• Sıvı (% 5 Dx – SF)

• Potasyum

• Bikarbonat



K tedavisi (1)

• Tercih edilen KCl

• Bikarbonat eksikliği varsa K bikarbonat veya daha 
iyi tolere edilen K sitrat

• P eksikliği varsa (örneğin diyabetik ketoasidoz) K 
fosfat

• Gıdalardaki K tuzlarının çoğu KCl değil, bu nedenle 
az etkilidir



K tedavisi (2)

• Litresinde 40-60 mEq potasyum içeren sıvılar 
saatte 20-40 mEq’ı aşmayacak hızda verilmelidir. 
Nadir durumlar dışında verilecek günlük miktar 200 
mEq’ı  geçmemelidir. 

• Acil olmayan durumlarda periferik venlerden saatte 
10 mEq K’dan fazla (40 mEq/l K içeren 
solüsyondan) verilmesi skleroza yol açabilir



YORUM

• Hipovolemi tedavisi ihmal edilmemeli



Örnek 2

• 72 yaşında, kadın hasta

• Diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı ve kalp 
yetmezliği var

• Kullandığı ilaçlar insulin ve digoxin

• Koma ile acile getiriliyor



Örnek 2 (devam)

• BUN: 36 mg/dl, Kreatinin 1.7 mg/dl

• Serum glukozu 820 mg/dl, idrarda keton +

• Na 128, K 4, Cl 94, HCO3: 5

• Anyon açığı: 29

• Arter kan gazı

pH: 7.02, PCO2: 20 PO2: 82 mmHg

Hastadaki sorunlar nelerdir?



Sorunlar

• Prerenal azotemi

• Hiperglisemi

• Hiponatremi 

• Anyon açığı artmış metabolik asidoz



Hiponatremiyi nasıl tedavi 
edersiniz?



Hiponatremiyi nasıl tedavi 
edersiniz?

• Dağılımsal hiponatremi

• Nedeni hiperglisemi

• Tedavi diyabetik ketoasidoz tedavisi

Bu hastada potasyum dengesi ile ilgili sorun var 
mıdır?



K dengesi

• Azalmıştır

• Hiperglisemi ozmotik diürezle sodyum ve 
potasyum kaybına yol açabilir

• Metabolik asidoz ve insülin eksikliği potasyumun 
hücre dışına çıkmasına neden olur

• Plazma K normal olmasına rağmen vücut K 
azalmıştır

• Diyabetik ketoasidoz tedavisine başlayınca 
potasyum hücre içine girer ve hipopotasemi ortaya 
çıkar 



Hastalık yoktur hasta vardır

Hasta yoktur insan vardır

Empati olmazsa olmaz

Herşey görecelidir, değişir, böbrek hastalığı dinamiktir

Öncelikli sorunu saptamak gerekir

Hekim hasta ilişkisi insani bir ilişkidir

Tek doğru yoktur

www.tekinakpolat.com





Dağılımsal hiperpotasemi

• pH’daki her 0.1 azalma K düzeyini 0.6 mEq/l 
yükseltir (Bu etki organik olmayan asidozlarda 
organik asidoz ve solunumsal asidoza kıyasla daha 
fazladır).  

• Osmolalitedeki her 10 mOsm/kg artış K düzeyini 0.6 
mEq/l yükseltir.





Organik asidoz

• HCl (Nonorganik asit) plazma K düzeyini arttırır 
çünkü Cl hücre içine giremez

• Ketoasidoz veya laktik asidozda organik anyon H 
ile beraber hücre içine girer 



Çıkarılacak dersler

• Hastayı bütün olarak değerlendirmek lazım

• Her kritik hastada anyon açığını hesaplamak lazım

• Serum K normal olsa bile vücut potasyum deposu 
azalmış olabilir 

• Serum Na azalmış olsa bile vücut Na deposu 
değişmemiş/az etkilenmiş olabilir, bu hastada 
azalmış

• Sık karşılaşılan sıvı-elektrolit baz metabolizması 
değişikliklerinde ortaya çıkacak olan dengesizlikler 
EZBERLENMELİDİR

• Hastalar sadece ezberle değerlendirilmemelidir

• Teorik bilgi önemli 



Örnek 3

• 44 yaşında, kadın hasta

• Daha önce ağız kuruluğu yakınması ile gittiği 
hastanede Sjögren sendromu tanısı almış

• 4 hafta süren ilerleyici halsizlik ile acile getiriliyor

• Fizik muayenede kas kuvvetinde azalma ve azalmış 
DTR saptanıyor



Örnek 3 (devam)

• BUN: 20 mg/dl, Kreatinin 1.3 mg/dl, Htc % 48

• Na 136, K 1.7, Cl 116, HCO3: 10

• Anyon açığı: 10

• Arter kan gazı

pH: 6.96, PCO2: 45 PO2: 70 mmHg

• İdrar tetkiki

Dansite 1014, PH 6.8, Protein 1+

Hastadaki sorunlar nelerdir?



Örnek 3 (Sorunlar) 

• Anyon açığı normal metabolik asidoz

• Solunumsal asidoz: Evet

• Hipopotasemi



Bu hastada solunumsal asidozun 
nedeni ne olabilir?

• Teorik bilgi önemli





Bu hastada hipopotaseminin nedeni 
nedir?

• Yalancı hipopotasemi

• Dağılımsal hipopotasemi

• Potasyum eksikliği





Hangi tip Renal tubüler asidoz?



Hangi tip Renal tubüler asidoz?

• Teorik bilgi önemli

• Öyküde Sjögren sendromu var



Renal asidoz tipleri

Distal Distal H+ sekresyonu 

Proksimal       Proksimal H+ sekresyonu, 

HCO3
- geri emilimi

Tampon madde    NH3, fosfat yetersizliği

eksikliği (distal)

Generalize distal  Distal Na+ geri emilimi, 

H+ sekresyonu, 

K+ sekresyonu



Bu hastada RTA destekleyen 
bulgular

• Sjögren sendromu

• Anyon açığı artmamış metabolik asidoz

• İdrar PH’sı 6.8, idrarın asidifikasyon yeteneği 
sağlam olsa idrar PH minimum değer olan 5 olmalı



Hangi tip RTA?

• Proksimal tip RTA’da idrarın distal asidifikasyonu
sağlam olduğu için şiddetli asidozda idrar PH 5’e 
inebilir

• Tampon madde yetersizliği böbrek yetmezliği ve 
hipofosfatemide görülebilir

• Generalize distal RTA’da hiperpotasemi beklenir

Bu nedenle bu hastada neden distal RTA (generalize
distalle karışmamalı)



Böbrek yetmezliğinde hangi tip 
metabolik asidoz olur?

• Anyon açığı artmış

• Anyon açığı normal



Böbrek yetmezliği-Metabolik asidoz

• Anyon açığı artmış: Anyon birikebilir

• Anyon açığı normal: Tip 3 RTA, tampon madde 
eksikliği





Örnek 4

• 63 yaşında erkek hasta

• Sokakta bayılmış, acile getiriliyor

• Hasta uzun süre alkol almış

• Fizik muayene: Konvülsiyon +, 101/55 mmHg, Nabız 
44/dakika, Solunum 20/dakika, ateş 38.5 º C (rektal)

• Fokal nörolojik defisit -, BOS incelemesi normal

• İdrar incelemesi: Hemoglobin 4+, eritrosit 2/HPF, 
lökosit > 20/HPF



Örnek 4 (devam)

• BUN: 18 mg/dl, Kreatinin 3 mg/dl

• Na 128, K 9.1, Cl 98, HCO3: 8

• Anyon açığı: 22

• Arter kan gazı

pH: 7.15, PCO2: 24 PO2: 78 mmHg

• Hastadaki diğer bulgular



TAM BLOK GELİŞEBİLİR





Bu hastada hiperpotaseminin 
nedeni?





Yalancı hiperpotasemi

• Kanın hemoliz olması ve trombosit veya lökosit 
sayısında artış yalancı hiperpotasemiye neden 
olabilir.  

• Trombosit sayısında her 100.000/mm3 artış K 
düzeyini 0.15 mEq/l yükseltir.



Dağılımsal hiperpotasemi

• pH’daki her 0.1 azalma K düzeyini 0.6 mEq/l 
yükseltir (Bu etki organik olmayan asidozlarda 
organik asidoz ve solunumsal asidoza kıyasla daha 
fazladır).  

• Osmolalitedeki her 10 mOsm/kg artış K düzeyini 0.6 
mEq/l yükseltir.



Örnek 4 (Hiperpotasemi nedenleri)

• Hastanın alkol öyküsü K deposunun azaldığını 
düşündürür

• Yalancı hiperpotasemi bulgusu yok

• Asidoz tek başına 9.1’i açıklamaz

• İlaç öyküsü yok

• Böbrek yetmezliği tek başına açıklamaz

• Sonuç olarak aşırı K alımı veya yetersiz K atılımı 
yok

• Neden var?





Örnek 4 (Yorum)

• K hücre içinden çıkmalı

• Rabdomiyoliz ve buna bağlı hiperpotasemi

• Bu hastada rabdomiyolizi destekleyen diğer 
bulgular nedir?



Rabdomiyolizi destekleyen bulgular

• İdrar incelemesi: Hemoglobin 4+, eritrosit 2/HPF

• BUN: 18 mg/dl, Kreatinin 3 mg/dl

Hastanın CPK düzeyi 12.000 U/l olarak saptanmış



Örnek 4 (Diğer sorunlar)

• Anyon açığı artmış metabolik asidoz 

Na 128, K 9.1, Cl 98, HCO3: 8

Anyon açığı: 22

• Arter kan gazı

pH: 7.15, PCO2: 24 PO2: 78 mmHg

• Nedeni kasılmalara bağlı laktik asidoz

• Hiponatreminin nedeni H çıkarken hücre içine Na 
girmesi 



Örnek 4 (Tedavi)

• Konvülsiyonların önlenmesi

• Rabdomiyolize yönelik 







Örnek 5

• 22 yaşında itfaiyeci

• Yangında yaralanmış, sağlık merkezine getiriliyor

• 3. derece yanık var, vücudun % 60’ı yanmış

• Kan basıncı alınamıyor

• Sıvı desteği ile durumu dengeye getirilince 12 saat 
sonra travma hastanesine getiriliyor



Örnek 5 (Devam)

• BUN 20 mg/dl, kreatinin 3.3 
mg/dl 

• Na 129, K 8.2, Cl 99, HCO3: 
16, Anyon açığı: 14

• Hastaya ilk sağlık merkezinde 
sonda takılmış, idrarı yok

• Bu hastada hiperpotaseminin 
nedeni böbrek yetmezliği 
olabilir mi? 



Örnek 5 (Yorum)

• Tek başına HAYIR

• 12 saatte K artışı < 1 mEq/l

• Nedeni yaygın doku ölümü

• Bu hastada toplam vücut K artmamış, hücre 
içinden K çıkmış



Örnek 5 (Tedavi)

• Ca glukonat

• Glukoz + İnsulin

• NaHCO3

• Kayexalate 

• Bu yöntemler geçici olduğu için diyaliz



Örnek 6

• 78 yaşında, erkek hasta

• Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı (6 ayda 5 kg) ve 
kaşıntı ile başvurdu

• Özgeçmişinde hipertansiyon +, 5 yıl önce kalp krizi 
geçirmiş ve noktüri +

• İdrar yaparken zorlanıyor, ilaç öyküsü –

• Fizik muayene: Genel durumu iyi, 170/82 mmHg, 
Nabız 74/dakika, Solunum 26/dakika



Örnek 6 (Devam)

• İdrar tetkiki: 1008, PH 6, Glukoz -, Keton -, Protein –

• EKG: Hafif sol ventrikül hipertrofisi

• BUN: 86 mg/dl, Kreatinin 4.2 mg/dl, Hematokrit % 
40

• Na 134, K 6.8, Cl 96, HCO3: 18

• Anyon açığı: 20

Bu hastada hiperpotaseminin nedeni nedir?



Örnek 6 (Yorum)

• Hastada böbrek yetmezliği var

• Kreatinin klirensi=15 ml/dakika, KBH ise

• Bu şiddette böbrek yetmezliğinde hiperpotasemi 
beklenmez (1 litre idrar yapan hasta K dengesini 
düzenleyebilir)

• BUN/kreatinin > 20, artık ürünlerin birikimi ile 
uyumlu

• Öykü/laboratuvar bulguları akut/subakut obstrüktif 
üropati ile uyumlu

• Hastada neden BPH

• Hiperpotasemiyi nasıl tedavi edersiniz?



Örnek 6 (Tedavi)

• İdrarın akışı sağlanırsa, hiperpotasemi ve azotemi
düzelir/geriler

• Acil hiperpotasemi tedavisi gerekmeyebilir

• Sondadan 12 saat sonra

• BUN: 60 mg/dl, Kreatinin 3.6 mg/dl, Hematokrit % 
38

• Na 138, K 4.6, Cl 98, HCO3: 24

Anyon açığı: 16



Örnek 7

• 14 yaşında, erkek hasta

• 6 saat önce başlamış şiddetli karın ağrısı ve kusma 
ile başvurdu

• Rutin elektrolitlerinde özellik yoktu

• Akut apandisit tanısı ile operasyona başlandı

• Halotan ve süksinil kolin anestezisini takiben 
hipotansiyon, taşikardi, kaslarda sertleşme gelişti

• Ateşi 37.2 ° C’tan 41.5 ° C’a çıktı

• Başlangıçta kırmızı ve ılık olan cilt zamanla soğudu 
ve siyanoz gelişti



Örnek 7 (Devam)

• K 7.7, Mg 4.2 mEq/l, Laktat 108 mg/dl (12 mEq/l)

• Arter kan gazı

pH: 6.92, PCO2: 18 Bikarbonat: 4

• Tanınız nedir?



Örnek 7 (Yorum)

• Malign hipertermi (Teorik bilgi önemli)

• İskelet kaslarından salınan K’a bağlı hiperpotasemi

• Hastada hipermagnezemi ve laktik asidoz var

• Tedaviniz nedir?



Örnek 7 (Tedavi)

• Anestetik ilacı kes

• Oksijen

• Hastayı soğut

• Dantrolene Na

• Diüretik + Bikarbonat (rabdomiyoliz için)



Örnek 8

• 40 yaşında erkek hasta

• 1 yıldır hemodiyaliz tedavisi uygulanıyor

• Temmuz ayı, Amasya’da oturuyor

• Hemodiyaliz günü yürüyemiyor, diyalize sedye ile 
getiriliyor

• İlk yapacağınız inceleme ne olmalıdır?



Örnek 8 (devam)

• Serum K düzeyi



Hiperpotasemik hastada kan Tx 

• Nelere dikkat edersiniz?



YANIT

Az beklemiş olmalı

Bekledikçe hücre içi potasyum dışarı çıkar





SIVI ELEKTROLİT 4: ASİT 
BAZ

Prof. Dr. Tekin AKPOLAT

Liv Hospital-İSTANBUL

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi

2020-2021

www.tekinakpolat.com



Bir hasta [pCO2] 30 mmHg ve  
[HCO3] 11.5 mmol/l, pH kaçtır?

A. 7.1

B. 7.2

C. 7.3

D. 7.4

E. 7.5



Bir hasta [pCO2] 30 mmHg ve  
[HCO3] 11.5 mmol/l, pH kaçtır?

A. 7.1

B. 7.2

C. 7.3

D. 7.4

E. 7.5



Henderson eşitliği

[H] = 24 X ([pCO2]/ [HCO3])

[H] nmol/l

[pCO2] mmHg

[HCO3] nmol/l



Henderson-Hasselbach eşitliği

pH=6.1 + log [HCO3]    

[0.03 X pCO2]

pH ≈ Böbrek

Akciğer



Bir arter kan gazı sonucu; [pCO2]
30 mmHg, [HCO3] 11.5 mmol/l ve pH 

7.1, düşünceniz nedir?
A. Hastada metabolik alkaloz vardır

B. Hastada respiratuvar alkaloz vardır

C. Hastada metabolik asidoz vardır

D. Hastada respiratuvar asidoz vardır

E. Hiçbiri



Bir arter kan gazı sonucu; [pCO2]
30 mmHg, [HCO3] 11.5 mmol/l ve pH 

7.1, düşünceniz nedir?
A. Hastada metabolik alkaloz vardır

B. Hastada respiratuvar alkaloz vardır

C. Hastada metabolik asidoz vardır

D. Hastada respiratuvar asidoz vardır

E. Hiçbiri, laboratuvar hatasıdır, pH 7.2 olmalıdır



Bir arter kan gazı sonucu; [pCO2]
30 mmHg, [HCO3] 11.5 mmol/l, pH 

7.2. Venöz [HCO3]?
A. 10.5

B. 11.5

C. 12.5

D. 13.5

E. 14.5



Bir arter kan gazı sonucu; [pCO2]
30 mmHg, [HCO3] 11.5 mmol/l, pH 

7.2. Venöz [HCO3]?
A. 10.5

B. 11.5

C. 12.5

D. 13.5

E. 14.5



Bir arter kan gazı sonucu; [pCO2]
30 mmHg, [HCO3] 11.5 mmol/l, pH 

7.2. Venöz [pCO2]?
A. 25

B. 30

C. 35

D. 40

E. 45



Bir arter kan gazı sonucu; [pCO2]
30 mmHg, [HCO3] 11.5 mmol/l, pH 

7.2. Venöz [pCO2]?
A. 25

B. 30

C. 35, 4-6 mm Hg yüksektir

D. 40

E. 45



Bir arter kan gazı sonucu; [pCO2]
30 mmHg, [HCO3] 11.5 mmol/l, pH 

7.2. Venöz pH?
A. 7.12

B. 7.14

C. 7.17

D. 7.2

E. 7.23



Bir arter kan gazı sonucu; [pCO2]
30 mmHg, [HCO3] 11.5 mmol/l, pH 

7.2. Venöz pH?
A. 7.12

B. 7.14

C. 7.17

D. 7.2

E. 7.23



Tampon sistemler

• Kana H iyonları eklenirse etkisini sınırlandırmak 
için tampon sistemler devreye girer



Tampon sistemler

• Hücre dışı: Bikarbonat (asıl), protein ve fosfatlar

• Hücre içi: Hb, proteinler, dibasik fosfatlar, kemik 
karbonatı





Anyon açığı nedir?

A. ([Na+] + [K+]) - ([Cl-] + [HCO3
-])

B. ([Na+] + [K+] + [Ca+2] ) - ([Cl-] + [HCO3
-])

C. ([Na+]) - ([Cl-] + [HCO3
-])

D. ([Na+] + [Mg+2]) - ([Cl-] + [HCO3
-])

E.Hiçbiri



Anyon açığı nedir?

A. ([Na+] + [K+]) - ([Cl-] + [HCO3
-])

B. ([Na+] + [K+] + [Ca+2] ) - ([Cl-] + [HCO3
-])

C. ([Na+]) - ([Cl-] + [HCO3
-])

D. ([Na+] + [Mg+2]) - ([Cl-] + [HCO3
-])

E.Hiçbiri



Anyon açığı

• Plazmadaki majör katyon ve anyonlar arasındaki 
farktır. 

• Gerçek yaşamda ise bir anyon açığı yoktur. 

• Anyon açığı asit-baz metabolizması bozuklukları 
ayırıcı tanısında kullanılan bir kavramdır. 



Metabolik asidozlar ikiye ayrılır

1.Hiperkloremik (normal anyon açığı)

2.Normokloremik (artmış anyon açığı)



Anyon açığını arttıran durumlar

• Böbrek yetmezliği

• Diyabetik ketoasidoz

• Laktik asidoz

• Methanol

• Alkolik ketoasidoz

• Paraldehit

• Etilen glikol

• Salisilatlar

• Katyon azalması: Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum



Anyon açığını azaltan durumlar

• Hipoalbüminemi

• Bromizm

• Seyrelme (dilution)

• Katyon artışı: paraproteinler, hiperpotasemi, 
hiperkalsemi, hipermagnezemi, lityum zehirlenmesi



Anyon açığı

• Plazma albümin düzeyindeki her 1 g/dl azalma 
plazma anyon açığını 2 mEq/l azaltır

• Metabolik alkalozda bikarbonattaki her 1 mEq/l artış 
plazma anyon açığını 0.4-0.5 mEq/l arttırır



Normal anyon açıklı asidoz 2 
durumda oluşur

• Hangi 2 durum



Normal anyon açıklı asidoz

Bikarbonat kaybı

• Gastrointestinal sistemden (ishal)

• Böbrekten (renal tubüler asidoz)

Nasıl ayırdedilir?



İdrar anyon açığı

([Na+] + [K+]) – ([HCO3
-])

• Normal değeri +30-50 mmol/l’dir. 

• Negatif değer idrar NH4
+ atılımı ile kompanse edilen 

gastrointestinal bikarbonat kaybını işaret eder.





Böbreğin asit-baz dengesinde 
görevi nedir?



Böbreğin asit-baz dengesinde 
görevi nedir?

1.Glomerüler filtrata geçen bikarbonatın geri emilimi 
(günde 4500 mmol)

• 4500=180 litre x 25 mmol/litre

• 180=yaklaşık günlük glomerüler filtrat hacmi

• 25=yaklaşık plazma bikarbonat düzeyi

2.Asit yükü nötralize etmek için yeni bikarbonat 
sentezi (normal koşullarda günde 60 mmol)



Akciğerin asit-baz dengesinde 
görevi nedir?



Akciğerin asit-baz dengesinde 
görevi nedir?

• Günde 15.000 mmol CO2‘yi vücuttan uzaklaştırırlar.



Asit-baz metabolizmasında asitler

• Titre edilebilir asit: Amonyum dışı asitler

• Amonyum

• Volatil asit: Uçucu asitler, karbon dioksit





Örnek 1

• 76 yaşında, kadın hasta ateş ve bilinç 
bulanıklığı ile başvurdu

• 1 hafta önce yapılan laboratuvar 
incelemelerinde AST 150 U/l, ALT 210 U/l

• Yapılan fizik incelemede kan basıncı 
100/60 mm Hg, Ateş 39.7 º C, solunum 
sayısı 21/dakika, derinliği artmış

• Sarılık yok, cilt kuru ve sıcak



Örnek 1 (devam)

• Arteriyel kan gazı

pH 7.51, PCO2: 29 mm Hg, HCO3: 23 mEq/l, PO2: 82 
mm Hg

• Serum elektrolitleri

Na: 139 mEq/l, K 4 mEq/l, Cl 106 mEq/l, Total CO2 25 
mmol/l, Anyon açığı 8 mEq/l, Kreatinin 1.2 mg/dl 

• Tanınız nedir?



Asit-baz metabolizması bozukluğu 
olan hasta

• Arteriyel kan gazı bulguları kendi içinde tutarlı mı? (Internal 
consistency)

• Asidoz mu? Alkaloz mu?

• Metabolik mi? Solunumsal mı?

• Adaptif değişiklikler beklendiği gibi mi? Basit mi? Karışık 
mı? Akut mu? Kronik mi? Kronik üzerine akut mu?

• Anyon açığı nedir?

• Başka elektrolit bozukluğu veya eşlik eden sorun var mı?

• Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen asit baz dengesi 
bozukluğu nedir?



Arteriyel kan gazı bulguları kendi 
içinde tutarlı mı?

Henderson eşitliği

[H] = 24 X ([pCO2]/[HCO3])

[H] nmol/l, [pCO2] mmHg, [HCO3] nmol/l

[H] = 24 X ([29]/[23]) = 30

[H] = (7.8 – 7.51) X 100 = 29

TUTARLI



Asidoz mu? Alkaloz mu?

• Alkaloz, pH 7.51



Metabolik mi? Solunumsal mı?

• Bikarbonat yüksek olursa metabolik

• CO2 düşük olursa solunumsal

• Bu hastada solunumsal



Adaptif değişiklikler beklendiği gibi 
mi?

• Hastada solunumsal alkaloz var

• PCO2: 29 mm Hg, HCO3: 23 mEq/l

• PCO2 11 azalmış, HCO3 1 azalmış



Adaptif değişiklikler

• Akut respiratuvar alkaloz

PaCO2’deki her 10 mm Hg azalma HCO3’ı 2 mEq/l 
düşürür, 3 mEq/L’ye kadar değişkenlik gösterebilir

Gereken zaman: 5-10 dakika

• Kronik respiratuvar alkaloz

PaCO2’deki her 10 mm Hg azalma HCO3’ı 4 mEq/l 
düşürür, 3 mEq/L’ye kadar değişkenlik gösterebilir

Gereken zaman: 72-96 saat

Hastada oran 11/1, uyumlu



Basit mi? Karışık mı? Akut mu? 
Kronik mi? Kronik üzerine akut mu?

• Basit (Adaptif değişiklikler uyumlu)

• Akut (öyküden)



Anyon açığı nedir?

• Anyon açığı=[Na+]-([Cl-]+[HCO3-])

• Anyon açığı=139 – (106 + 25)=8

• Normal değeri 10-14 mEq/l

• Hastada artmamış 



Başka elektrolit bozukluğu veya 
eşlik eden sorun var mı?

• Kreatinin 1.2 mg/dl

• Ateş

• Bilinç bulanıklığı

• Solunum derinliği artmış

• Kan basıncı 100/60 mm Hg

• Karaciğer enzimleri yüksek



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Böbrek yetmezliği Metabolik asidoz

KOAH Solunumsal asidoz

İshal Metabolik asidoz

Nazogastrik aspirasyon Metabolik alkaloz

Biliyer drenaj Metabolik asidoz

Salisilat intoksikasyonu Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Diüretikler Metabolik asidoz

Metabolik alkaloz



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Methanol Metabolik asidoz

Alkol intoksikasyonu Metabolik asidoz

Etilen glikol Metabolik asidoz

Karaciğer yetmezliği Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Diyabetik ketoasidoz Metabolik asidoz

Sepsis Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Açlık Metabolik asidoz



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Kardiyojenik şok Metabolik asidoz

Solunumsal asidoz

Primer hiperaldosteronizm Metabolik alkaloz 

Kafa içi olayları Solunumsal alkaloz

Ateş Solunumsal alkaloz

Anksiyete Solunumsal alkaloz 

Kusma Metabolik alkaloz 



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

• Asit baz dengesi bozukluğunu 
anlamanın/tanısını koymanın 1. koşulu 
şüphelenmektir



Örnek 1 (vakayı hatırlayalım)

• 76 yaşında, kadın hasta ateş ve bilinç 
bulanıklığı ile başvurdu

• 1 hafta önce yapılan laboratuvar 
incelemelerinde AST 150 U/l, ALT 210 U/l

• Yapılan fizik incelemede kan basıncı 
100/60 mm Hg, Ateş 39.7 º C, solunum 
sayısı 21/dakika, derinliği artmış

• Sarılık yok, cilt kuru ve sıcak



Örnek 1 (vakayı hatırlayalım)

• Arteriyel kan gazı

pH 7.51, PCO2: 29 mm Hg, HCO3: 23 mEq/l, PO2: 82 
mm Hg

• Serum elektrolitleri

Na: 139 mEq/l, K 4 mEq/l, Cl 106 mEq/l, Total CO2 25 
mmol/l, Anyon açığı 8 mEq/l, Kreatinin 1.2 mg/dl 

• Tanınız nedir?



Örnek 1 (devam)

• Olası tanılar sepsis ve ateş

• Beklenen bozukluk solunumsal alkaloz



Örnek 1 (devam): Beklenen diğer 
durumlar

• Böbrek yetmezliğine bağlı metabolik asidoz?

• Sepsise bağlı metabolik asidoz?



Örnek 1 (devam)

• 24 saat sonra hastanın durumu kötüleşti

• Arteriyel kan gazı

pH 7.13, PCO2: 17 mm Hg, HCO3: 6 mEq/l 

• Serum elektrolitleri

Na: 141 mEq/l, K 4.6 mEq/l, Cl 106 mEq/l, Total CO2 6 
mmol/l, Anyon açığı 29 mEq/l, Serum keton -, serum 
glukoz 100 mg/dl

• Tanınız nedir?



Asit-baz metabolizması bozukluğu 
olan hasta

• Arteriyel kan gazı bulguları kendi içinde tutarlı mı? (Internal 
consistency)

• Asidoz mu? Alkaloz mu?

• Metabolik mi? Solunumsal mı?

• Adaptif değişiklikler beklendiği gibi mi? Basit mi? Karışık 
mı? Akut mu? Kronik mi? Kronik üzerine akut mu?

• Anyon açığı nedir?

• Başka elektrolit bozukluğu veya eşlik eden sorun var mı?

• Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen asit baz dengesi 
bozukluğu nedir?



Arteriyel kan gazı bulguları kendi 
içinde tutarlı mı?

Henderson eşitliği

[H] = 24 X ([pCO2]/[HCO3])

[H] nmol/l, [pCO2] mmHg, [HCO3] nmol/l

[H] = 24 X ([17]/[6]) = 68

[H] = (7.8 – 7.13) X 100 = 67

TUTARLI



Asidoz mu? Alkaloz mu?

• Asidoz, pH 7.13



Metabolik mi? Solunumsal mı?

• Bikarbonat düşük olursa metabolik

• CO2 yüksek olursa solunumsal

• Bu hastada metabolik



Adaptif değişiklikler beklendiği gibi 
mi?

• Hastada metabolik asidoz var

• HCO3: 6 mEq/l, PCO2: 17 mm Hg 

• HCO3 18 azalmış, PCO2 23 azalmış 



Adaptif değişiklikler

• HCO3’taki her 1 mEq/l’lik azalma PaCO2’yi 1.25 mm 
Hg düşürür

• 5 mmHg’ya kadar değişkenlik gösterebilir veya

• PaCO2=(1.5xHCO3) + 8

• 2 mmHg’ya kadar değişkenlik gösterebilir

• Gereken zaman: 12-24 saat

Hastada oran 18/23, uyumlu

veya

17=(1.5x6) + 8 = 17, uyumlu



Basit mi? Karışık mı? Akut mu? 
Kronik mi? Kronik üzerine akut mu?

• Basit (Adaptif değişiklikler uyumlu)

• Akut (öyküden)

• Solunumsal alkaloz kayboldu



Anyon açığı nedir?

• Anyon açığı=[Na+]-([Cl-]+[HCO3-])

• Anyon açığı=141 – (106 + 6)=29

• Normal değeri 10-14 mEq/l

• Hastada artmış 



Anyon açığını arttıran durumlar

• Böbrek yetmezliği

• Diyabetik ketoasidoz

• Laktik asidoz, bu hastada

• Methanol

• Alkolik ketoasidoz

• Paraldehit

• Etilen glikol

• Salisilatlar

• Katyon azalması: Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum



Başka elektrolit bozukluğu veya 
eşlik eden sorun var mı?

• Yeni bir durum yok



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Böbrek yetmezliği Metabolik asidoz

KOAH Solunumsal asidoz

İshal Metabolik asidoz

Nazogastrik aspirasyon Metabolik alkaloz

Biliyer drenaj Metabolik asidoz

Salisilat intoksikasyonu Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Diüretikler Metabolik asidoz

Metabolik alkaloz



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Methanol Metabolik asidoz

Alkol intoksikasyonu Metabolik asidoz

Etilen glikol Metabolik asidoz

Karaciğer yetmezliği Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Diyabetik ketoasidoz Metabolik asidoz

Sepsis Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Açlık Metabolik asidoz



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Kardiyojenik şok Metabolik asidoz

Solunumsal asidoz

Primer hiperaldosteronizm Metabolik alkaloz 

Kafa içi olayları Solunumsal alkaloz

Ateş Solunumsal alkaloz

Anksiyete Solunumsal alkaloz 

Kusma Metabolik alkaloz 



Örnek 1 (vakayı hatırlayalım)

• 24 saat sonra hastanın durumu kötüleşti

• Arteriyel kan gazı

pH 7.13, PCO2: 17 mm Hg, HCO3: 6 mEq/l 

• Serum elektrolitleri

Na: 141 mEq/l, K 4.6 mEq/l, Cl 106 mEq/l, Total CO2 6 
mmol/l, Anyon açığı 29 mEq/l, Serum keton -, serum 
glukoz 100 mg/dl

• Tanınız nedir?



Örnek 1 (devam)

• Olası tanılar sepsis

• Beklenen bozukluk metabolik asidoz (laktik asidoz)



Örnek 1 (devam): Beklenen diğer 
durumlar

• Sepsis komplikasyonları



Örnek 1 (devam)

• Hastaya 6 saatte 200 mmol NaHCO3 verildi, 
infüzyonun sonunda

• Arteriyel kan gazı

pH 7.15, PCO2: 19 mm Hg, HCO3: 7 mEq/l, PO2: 75 mm 
Hg 

• Serum elektrolitleri

Na: 147 mEq/l, K 4.3 mEq/l, Cl 103 mEq/l, Total CO2 8 
mmol/l, Anyon açığı 36 mEq/l 

Yorumunuz nedir?



Örnek 1 (Değişiklikleri kıyaslayalım)

pH 7.13→→→7.15

PCO2 17 →→→ 19 mm Hg

HCO3 6 →→→ 7 mEq/l 

Na 141 →→→ 147 mEq/l

K 4.6 →→→ 4.3 mEq/l

Cl 106 →→→ 103 mEq/l

Total CO2 6 →→→8 mmol/l

Anyon açığı 29 →→→ 36 mEq/l



Örnek 1 (Değişiklikleri kıyaslayalım)

pH 7.13→→→7.15

PCO2 17 →→→ 19 mm Hg

HCO3 6 →→→ 7 mEq/l (Az artmış)

Na 141 →→→ 147 mEq/l (Artmış)

K 4.6 →→→ 4.3 mEq/l

Cl 106 →→→ 103 mEq/l (Azalmış)

Total CO2 6 →→→8 mmol/l (Az artmış)

Anyon açığı 29 →→→ 36 mEq/l (Artmış)



Örnek 1 (Yorum)

• HCO3 (Az artmış), Total CO2 (Az artmış), Anyon açığı 
(Artmış)

Laktik asit üretimi sürüyor, bu nedenle HCO3 etkisi az

• Na (Artmış), Cl (Azalmış)

Sodyumdan zengin, klordan fakir solüsyon verilmesi 
(NaHCO3)



Yorum

• Antibiyotik

• Hasta bütündür, sepsis atlamayalım



Örnek 2

• 65 yaşında, erkek hasta bilinç 
bulanıklığı ve giderek artan siyanoz ile 
başvurdu

• Sigara +, 60 paket/yıl

• 10 yıldır kronik bronşit ve KOAH tanısı 
ile izleniyor

• Fizik incelemede bilinç bulanıklığı, papil 
ödemi ve asterixis saptanıyor



Örnek 2 (devam)

• Arteriyel kan gazı (oda havası solunurken)

pH 7.29, PCO2: 82 mm Hg, HCO3: 39 mEq/l, PO2: 39 
mm Hg

• Hematokrit % 62

• Serum elektrolitleri: verilmemiş

• Yorumunuz nedir?



Asit-baz metabolizması bozukluğu 
olan hasta

• Arteriyel kan gazı bulguları kendi içinde tutarlı mı? (Internal 
consistency)

• Asidoz mu? Alkaloz mu?

• Metabolik mi? Solunumsal mı?

• Adaptif değişiklikler beklendiği gibi mi? Basit mi? Karışık 
mı? Akut mu? Kronik mi? Kronik üzerine akut mu?

• Anyon açığı nedir?

• Başka elektrolit bozukluğu veya eşlik eden sorun var mı?

• Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen asit baz dengesi 
bozukluğu nedir?



Asit-baz metabolizması bozukluğu 
olan hasta

• Arteriyel kan gazı bulguları kendi içinde tutarlı mı? (Internal 
consistency) EVET

• Asidoz mu? Alkaloz mu? ASİDOZ

• Metabolik mi? Solunumsal mı? SOLUNUMSAL

• Adaptif değişiklikler beklendiği gibi mi? Basit mi? Karışık 
mı? Akut mu? Kronik mi? Kronik üzerine akut mu?

• Anyon açığı nedir?

• Başka elektrolit bozukluğu veya eşlik eden sorun var mı?

• Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen asit baz dengesi 
bozukluğu nedir?



Adaptif değişiklikler beklendiği gibi 
mi?

• Hastada solunumsal asidoz var

• PCO2: 82 mm Hg, HCO3: 39 mEq/l

• PCO2 42 artmış, HCO3 15 artmış



Adaptif değişiklikler

• Akut respiratuvar asidoz

PaCO2’deki her 10 mm Hg artış HCO3’ı 0.75 mEq/l 
yükseltir, 5 mEq/L’ye kadar değişkenlik gösterebilir

Gereken zaman: 5-10 dakika

• Kronik respiratuvar asidoz

PaCO2’deki her 10 mm Hg artış HCO3’ı 4 mEq/l 
yükseltir, 4 mEq/L’ye kadar değişkenlik gösterebilir

Gereken zaman: 72-96 saat

Hastada oran 42/15, kronikle uyumlu



Basit mi? Karışık mı? Akut mu? 
Kronik mi? Kronik üzerine akut mu?

• Basit (Adaptif değişiklikler uyumlu)

• Kronik (Adaptif değişiklikler uyumlu)



Anyon açığı nedir?

• Bu hastada verilmemiş ama her hastada 
hesaplanmalı



Başka elektrolit bozukluğu veya 
eşlik eden sorun var mı?

• Bilinç bulanıklığı

• Siyanoz

• Asterixis



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Böbrek yetmezliği Metabolik asidoz

KOAH Solunumsal asidoz

İshal Metabolik asidoz

Nazogastrik aspirasyon Metabolik alkaloz

Biliyer drenaj Metabolik asidoz

Salisilat intoksikasyonu Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Diüretikler Metabolik asidoz

Metabolik alkaloz



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Methanol Metabolik asidoz

Alkol intoksikasyonu Metabolik asidoz

Etilen glikol Metabolik asidoz

Karaciğer yetmezliği Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Diyabetik ketoasidoz Metabolik asidoz

Sepsis Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Açlık Metabolik asidoz



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Kardiyojenik şok Metabolik asidoz

Solunumsal asidoz

Primer hiperaldosteronizm Metabolik alkaloz 

Kafa içi olayları Solunumsal alkaloz

Ateş Solunumsal alkaloz

Anksiyete Solunumsal alkaloz 

Kusma Metabolik alkaloz 



Örnek 2 (vakayı hatırlayalım)

• 65 yaşında, erkek hasta bilinç 
bulanıklığı ve giderek artan siyanoz ile 
başvurdu

• Sigara +, 60 paket/yıl

• 10 yıldır kronik bronşit ve KOAH tanısı 
ile izleniyor

• Fizik incelemede bilinç bulanıklığı, papil 
ödemi ve asterixis saptanıyor



Örnek 2 (vakayı hatırlayalım)

• Arteriyel kan gazı (oda havası solunurken)

pH 7.29, PCO2: 82 mm Hg, HCO3: 39 mEq/l, PO2: 39 
mm Hg

• Hematokrit % 62

• Serum elektrolitleri

• Yorumunuz nedir?



Örnek 2 (yorum)

• Kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı kronik 
solunumsal asidoz



Örnek 3

• 45 yaşında, erkek hasta, 3 gündür süren 
ishal (15-20/gün) yakınması ile başvurdu

• Yapılan fizik incelemede kan basıncı 
90/60 mm Hg, oturunca alınamıyor, 
solunum sayısı 24/dakika, derinliği 
artmış, nabız 120/dakika, 

• Turgor tonus azalmış, ağız kuru



Örnek 3 (devam)

• Arteriyel kan gazı

pH 7.26, PCO2: 25 mm Hg, HCO3: 11 mEq/l, PO2: 93 
mm Hg

• Serum elektrolitleri

Na: 133 mEq/l, K 2.1 mEq/l, Cl 107 mEq/l, Total CO2 13 
mmol/l, Anyon açığı 13 mEq/l, Total protein 8.5 gr/dl 

• Tanınız nedir?



Hipovolemiyi destekleyen lab 
bulguları

• Hb, Htc artışı

• Total protein, albumin artışı

• BUN/kreatinin oranında artış

• İdrar Na



Asit-baz metabolizması bozukluğu 
olan hasta

• Arteriyel kan gazı bulguları kendi içinde tutarlı mı? (Internal 
consistency) EVET

• Asidoz mu? Alkaloz mu? ASİDOZ

• Metabolik mi? Solunumsal mı? METABOLİK

• Adaptif değişiklikler beklendiği gibi mi? Basit mi? Karışık 
mı? Akut mu? Kronik mi? Kronik üzerine akut mu?

• Anyon açığı nedir?

• Başka elektrolit bozukluğu veya eşlik eden sorun var mı?

• Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen asit baz dengesi 
bozukluğu nedir?



Adaptif değişiklikler beklendiği gibi 
mi?

• Hastada metabolik asidoz var

• HCO3: 11 mEq/l, PCO2: 25 mm Hg 

• HCO3 13 azalmış, PCO2 15 azalmış 



Adaptif değişiklikler

• HCO3’taki her 1 mEq/l’lik azalma PaCO2’yi 1.25 mm 
Hg düşürür

• 5 mmHg’ya kadar değişkenlik gösterebilir veya

• PaCO2=(1.5xHCO3) + 8

• 2 mmHg’ya kadar değişkenlik gösterebilir

• Gereken zaman: 12-24 saat

Hastada oran 13/15, uyumlu

veya

25=(1.5x11) + 8 = 24.5, uyumlu



Basit mi? Karışık mı? Akut mu? 
Kronik mi? Kronik üzerine akut mu?

• Basit (Adaptif değişiklikler uyumlu)

• Akut (öyküden)



Anyon açığı nedir?

• Anyon açığı 13 mmol/l 

• Normal değeri 10-14 mEq/l

• Hastada normal sınırlarda 



Normal anyon açıklı asidoz

Bikarbonat kaybı

• Gastrointestinal sistemden (ishal)

• Böbrekten (renal tubüler asidoz)

Nasıl ayırdedilir?



İdrar anyon açığı

([Na+] + [K+]) – ([HCO3
-])

• Normal değeri +30-50 mmol/l’dir. 

• Negatif değer idrar NH4
+ atılımı ile kompanse edilen

gastrointestinal bikarbonat kaybını işaret eder.
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Başka elektrolit bozukluğu veya 
eşlik eden sorun var mı?

• Hipopotasemi

• Hipovolemi



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Böbrek yetmezliği Metabolik asidoz

KOAH Solunumsal asidoz

İshal Metabolik asidoz

Nazogastrik aspirasyon Metabolik alkaloz

Biliyer drenaj Metabolik asidoz

Salisilat intoksikasyonu Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Diüretikler Metabolik asidoz

Metabolik alkaloz



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Methanol Metabolik asidoz

Alkol intoksikasyonu Metabolik asidoz

Etilen glikol Metabolik asidoz

Karaciğer yetmezliği Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Diyabetik ketoasidoz Metabolik asidoz

Sepsis Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Açlık Metabolik asidoz



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Kardiyojenik şok Metabolik asidoz

Solunumsal asidoz

Primer hiperaldosteronizm Metabolik alkaloz 

Kafa içi olayları Solunumsal alkaloz

Ateş Solunumsal alkaloz

Anksiyete Solunumsal alkaloz 

Kusma Metabolik alkaloz 





Metabolik asidoz

• Bikarbonatı zengin sıvı kaybedilmeli



Örnek 3 (vakayı hatırlayalım)

• 45 yaşında, erkek hasta, 3 gündür süren 
ishal (15-20/gün) yakınması ile başvurdu

• Yapılan fizik incelemede kan basıncı 
90/60 mm Hg, oturunca alınamıyor, 
solunum sayısı 24/dakika, derinliği 
artmış, nabız 120/dakika, 

• Turgor tonus azalmış, ağız kuru



Örnek 3 (vakayı hatırlayalım)

• Arteriyel kan gazı

pH 7.26, PCO2: 25 mm Hg, HCO3: 11 mEq/l, PO2: 93 
mm Hg

• Serum elektrolitleri

Na: 133 mEq/l, K 2.1 mEq/l, Cl 107 mEq/l, Total CO2 13 
mmol/l, Anyon açığı 13 mEq/l, Total protein 8.5 gr/dl 

• Tanınız nedir?



Örnek 3 (yorum)

• İshale bağlı metabolik asidoz

• Hipovolemi

• Hipopotasemi



Örnek 3 (devam): Beklenen diğer 
durumlar

• Hipopotasemi ve hipovolemi ile ilgili sorunlar



Örnek 3 (devam)

• Bu hastadaki bikarbonat eksiği nedir?



Bikarbonat eksiği

0.5 x ağırlık (kg) x (24 - [HCO3])

Şiddetli asidozlarda ve hipovolemide 0.5 
katsayısı artabilir

Sıvı-elektrolit denge bozuklukları dinamik 
bir süreçtir

H bir elektrolittir



Bikarbonat dozu

• 3-4 saatte eksiğin yarısından fazlası verilmemeli

• Formül yeni H üretimini hesaba katmaz





Bikarbonat tedavisinin yan etkileri

• Sodyum bikarbonattır



Bikarbonat tedavisinin yan etkileri

• Hipernatremi (ampullerde 892 mEq/l)

• Hiperkapni

HCO3 + H »»» H2CO3 »»» CO2 + H20

• Hipopotasemi

• Alkaloz, tetani



Örnek 4

• Anamnezini hiç bilmediğimiz bir hastanın 
laboratuvar bulguları: 

• Na: 140 mEq/L, HCO3
-: 25 mEq/L, K: 3.2 mEq/L, 

PCO2: 40 mmHg, Cl: 103 mEq/L, pH:7.42. 

• Bu hastada hangi asit-baz bozukluğu vardır?



Asit-baz metabolizması bozukluğu 
olan hasta

• Arteriyel kan gazı bulguları kendi içinde tutarlı mı? (Internal 
consistency) TUTARLI

• Asidoz mu? Alkaloz mu? NORMAL

• Metabolik mi? Solunumsal mı? NORMAL?

• Adaptif değişiklikler beklendiği gibi mi? Basit mi? Karışık 
mı? Akut mu? Kronik mi? Kronik üzerine akut mu? ??

• Anyon açığı nedir? 140 – (103 + 25) = 12, ARTMAMIŞ

• Başka elektrolit bozukluğu veya eşlik eden sorun var mı?

• Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen asit baz dengesi 
bozukluğu nedir?



Örnek 4 (Yorum)

• HCO3
-: 25 mEq/L, PCO2: 40 mmHg ve pH:7.42 (hepsi 

normal)

• Anyon açığı artmamış (12 mEq/l)

• Hastanın öyküsü bilinmeden karar verilmemelidir

• Öyküden 2 gündür bulantı, kusma ve ishalinin 
olduğu öğrenildi

• Şimdi yeniden bakalım



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Böbrek yetmezliği Metabolik asidoz

KOAH Solunumsal asidoz

İshal Metabolik asidoz

Nazogastrik aspirasyon, kusma Metabolik alkaloz

Biliyer drenaj Metabolik asidoz

Salisilat intoksikasyonu Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Diüretikler Metabolik asidoz

Metabolik alkaloz



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Methanol Metabolik asidoz

Alkol intoksikasyonu Metabolik asidoz

Etilen glikol Metabolik asidoz

Karaciğer yetmezliği Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Diyabetik ketoasidoz Metabolik asidoz

Sepsis Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Açlık Metabolik asidoz



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Kardiyojenik şok Metabolik asidoz

Solunumsal asidoz

Primer hiperaldosteronizm Metabolik alkaloz 

Kafa içi olayları Solunumsal alkaloz

Ateş Solunumsal alkaloz

Anksiyete Solunumsal alkaloz 

Kusma Metabolik alkaloz



Örnek 4 (Yorum)

• Bu  bilgilerle ishale bağlı normal anyon açıklı
metabolik asidoz ve kusmaya bağlı metabolik 
alkaloz olduğu anlaşılmaktadır. 

• Bu iki patolojik tablo pH’yı zıt yönlere çekmeye 
çalıştığı için pH normal sınırlar içinde kalmıştır.



Örnek 5

• 38 yaşında erkek hasta KBY tanısı ile izleniyor

• Furosemide kullanıyor

• 3 gündür bulantı, kusma ve halsizlik var

• Fizik muayenede kan basıncı 130/70 mm Hg 
(yatarken), 90/50 mm Hg (ayakta)

• Nabız 100/dakika, solunum sayısı: 18/dakika



Örnek 5 (devam)

• BUN 80 mg/dl, Kreatinin 6.8 mg/dl

• Na: 140 mEq/L, HCO3
-: 25 mEq/L, K: 3.2 mEq/L, 

PCO2: 40 mmHg, Cl: 95 mEq/L, pH:7.4. 

• Glukoz 92 mg/dl

• Tanınız nedir?



Asit-baz metabolizması bozukluğu 
olan hasta

• Arteriyel kan gazı bulguları kendi içinde tutarlı mı? (Internal 
consistency) TUTARLI

• Asidoz mu? Alkaloz mu? NORMAL

• Metabolik mi? Solunumsal mı? NORMAL?

• Adaptif değişiklikler beklendiği gibi mi? Basit mi? Karışık 
mı? Akut mu? Kronik mi? Kronik üzerine akut mu? ??

• Anyon açığı nedir? 140 – (95 + 25) = 20, ARTMIŞ

• Başka elektrolit bozukluğu veya eşlik eden sorun var mı?

• Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen asit baz dengesi 
bozukluğu nedir?



Örnek 5 (Yorum)

• HCO3
-: 25 mEq/L, PCO2: 40 mmHg ve pH:7.42 (hepsi 

normal)

• Anyon açığı artmış (20 mEq/l)

• Hastada asit-baz dengesini etkileyebilecek 
sorunlar: Böbrek yetmezliği, furosemide kullanımı 
ve kusma

• Şimdi yeniden bakalım



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Böbrek yetmezliği Metabolik asidoz

KOAH Solunumsal asidoz

İshal Metabolik asidoz

Kusma Metabolik alkaloz

Biliyer drenaj Metabolik asidoz

Salisilat intoksikasyonu Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Diüretikler Metabolik asidoz

Metabolik alkaloz



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Methanol Metabolik asidoz

Alkol intoksikasyonu Metabolik asidoz

Etilen glikol Metabolik asidoz

Karaciğer yetmezliği Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Diyabetik ketoasidoz Metabolik asidoz

Sepsis Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Açlık Metabolik asidoz



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Kardiyojenik şok Metabolik asidoz

Solunumsal asidoz

Primer hiperaldosteronizm Metabolik alkaloz 

Kafa içi olayları Solunumsal alkaloz

Ateş Solunumsal alkaloz

Anksiyete Solunumsal alkaloz 

Nazogastrik aspirasyon Metabolik alkaloz 



Örnek 5 (Yorum)

• Bu  bilgilerle kronik böbrek yetmezliğine bağlı
artmış anyon açıklı metabolik asidoz ve kusmaya 
bağlı metabolik alkaloz olduğu anlaşılmaktadır. 

• Furosemide metabolik alkaloza katkıda bulunmuş 
olabilir

• Bu iki patolojik tablo pH’yı zıt yönlere çekmeye 
çalıştığı için pH normal sınırlar içinde kalmıştır.

• Her hastada anyon açığı bakılmalıdır



Örnek 6 

• 70 yaşında, erkek hasta 

• Sigara +, 2 paket/gün, 40 yıldır

• 10 yıldır kronik bronşit ve KOAH tanısı 
ile izleniyor

• Kullandığı ilaçlar: Monoket long, 
Furosemide, Ventolin inhaler

• Genel durumu bozulduğu için başvurdu



Örnek 6 (devam)

• Arteriyel kan gazı (oda havası solunurken)

pH 7.4, PCO2: 60 mm Hg, HCO3: 36 mEq/l, PO2: 69 mm 
Hg

• Hematokrit % 62

• Serum elektrolitleri

Na: 140 mEq/l, K 3 mEq/l, Cl 90 mEq/l, Anyon açığı 14 
mEq/l, Serum keton -, serum glukoz 100 mg/dl

Yorumunuz nedir?



Asit-baz metabolizması bozukluğu 
olan hasta

• Arteriyel kan gazı bulguları kendi içinde tutarlı mı? (Internal 
consistency) EVET

• Asidoz mu? Alkaloz mu? NORMAL

• Metabolik mi? Solunumsal mı? ??

• Adaptif değişiklikler beklendiği gibi mi? Basit mi? Karışık 
mı? Akut mu? Kronik mi? Kronik üzerine akut mu?

• Anyon açığı nedir?

• Başka elektrolit bozukluğu veya eşlik eden sorun var mı?

• Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen asit baz dengesi 
bozukluğu nedir?



Adaptif değişiklikler, KOAH’ta 
beklenen solunumsal asidoz

• Akut respiratuvar asidoz

PaCO2’deki her 10 mm Hg artış HCO3’ı 0.75 mEq/l 
yükseltir, 5 mEq/L’ye kadar değişkenlik gösterebilir

Gereken zaman: 5-10 dakika

• Kronik respiratuvar asidoz

PaCO2’deki her 10 mm Hg artış HCO3’ı 4 mEq/l 
yükseltir, 4 mEq/L’ye kadar değişkenlik gösterebilir

Gereken zaman: 72-96 saat

Hastada oran 20/12, kronikle uyumlu olabilir ama 
beklenen 20/8



Anyon açığı

• Hastada 14 mmol/l

• Metabolik alkalozda bikarbonattaki her 1 mEq/l artış 
plazma anyon açığını 0.4-0.5 mEq/l arttırır



Örnek 6 (yorum)

• PH normal sınırlarda

• PaCO2 ve HCO3 artmış

• Bir anormallik olmalı

• Birbirine zıt 2 olay olmalı

• Asidoz (solunumsal) + Alkaloz (furosemide bağlı 
metabolik)



• Asit baz dengesi bozukluğunu 
anlamanın/tanısını koymanın 1. koşulu 
şüphelenmektir



Pratik sorgulama

1.İyi öykü alındı mı?

2.Arteriyel kan gazı bulguları kendi içinde tutarlı mı? 
(Internal consistency)

3.Asidoz mu? Alkaloz mu?

4.Metabolik mi? Solunumsal mı?

5.Adaptif değişiklikler beklendiği gibi mi? Basit mi? 
Karışık mı? Akut mu? Kronik mi? Kronik üzerine akut mu?

6.Anyon açığı nedir?
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Pratik sorgulama

7.Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen asit baz dengesi 
bozukluğu nedir?

8.Hastalığa yol açan nedeni bulabildik mi?

9.Hastanın hidrasyon durumu nasıl?

10.Başka elektrolit bozukluğu veya eşlik eden sorun var 
mı?

11.Böbrek ve/veya kalp sorunu var mı?
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• 2.Arteriyel kan gazı bulguları kendi içinde tutarlı mı? 
(Internal consistency)

Henderson eşitliği

Hidrojen iyon konsantrasyonu ile pH arasındaki ilişki
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Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Böbrek yetmezliği Metabolik asidoz

KOAH Solunumsal asidoz

İshal Metabolik asidoz

Nazogastrik aspirasyon Metabolik alkaloz

Biliyer drenaj Metabolik asidoz

Salisilat intoksikasyonu Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Diüretikler Metabolik asidoz, Metabolik alkaloz



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Methanol (sahte içki) Metabolik asidoz

Alkol intoksikasyonu Metabolik asidoz

Etilen glikol Metabolik asidoz

Karaciğer yetmezliği Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Diyabetik ketoasidoz Metabolik asidoz

Sepsis Metabolik asidoz

Solunumsal alkaloz

Açlık Metabolik asidoz



Hastadaki klinik durum(lar)da beklenen 
asit baz dengesi bozukluğu nedir?

Kardiyojenik şok Metabolik asidoz

Solunumsal asidoz

Primer hiperaldosteronizm Metabolik
alkaloz

Kafa içi olayları Solunumsal alkaloz

Ateş Solunumsal alkaloz

Anksiyete Solunumsal alkaloz

Kusma Metabolik alkaloz



HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Altta yatan hastalığı değerlendir

• Hidrasyon durumunu değerlendir

• Sodyum-Potasyum bak

• Asit-baz metabolizması düşünüyorsan arteriyel kan 
gazı bak

• Böbrek yetmezliği ve idrar miktarını değerlendir

• Gerekirse idrarda elektrolit bak

• Anyon açığına bak

• Kompansatris değişiklikler pH ile uyumlu mu

• Uygun tedaviyi planla



UYGULAMA

• İsmi, yaşı, cinsiyeti

• Tanısı (tanıları), yatış nedeni

• Çıkardığı idrar miktarı (günlük)

• Hissedilmeyen sıvı kaybı (günlük)

• Olağan dışı sıvı kaybı (günlük)

• Hastanın mevcut sıvı dengesi

• Şu andaki sıvı istemi

• Sizce sıvı istemi nasıl olmalı?

• Sıvı isteminin süresi ne olmalı?
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