
SIVI, ELEKTROLİT DENGESİ ve
ASİT - BAZ BOZUKLUKLARI1

VOLÜM DENGESİZLİKLERİ

• Total vücut suyunu ölçmek için döteryum oksit veya trityumlu su kullanılır.

• Ekstrasellüler sıvı hacmini ölçmek için sodyum bromür (NaBr) veya radyoaktif 
sülfat kullanılır.

• Toplam vücut suyu hesaplamasında, standarda göre obez kişilerde %10-20 düşük, 
hesaplamak daha uygundur.

• Beslenme bozukluğu olanlarda %10-20 fazla hesaplamak daha uygundur.

Vücut Sıvılarındaki Elektrolitler

Plazma Hücrelerarası sıvı Hücre içi sıvı

Katyonlar Anyonlar Katyonlar Anyonlar Katyonlar Anyonlar

Na+ 142 Cl-103 Na+ 144 Cl-  114 K+150 SO4
- ve PO4

-150

K+  4 HCO3
- 27 K+  4 HCO3

- 30 Mg++  40 HCO3
-10

Ca++  5 SO4
- ve PO4

- 3 Ca++3 SO4
- ve PO4

- 3 Na+ 10 Protein 40

Mg++ 3 Organik asit 5 Mg++ 2 Organik asit 5

Protein 16 Protein 1

154 mEq/L 154 mEq/L 153 mEq/L 153 mEq/L 200 mEq/L 200 mEq/L

@
• Hücre içinde potasyum konsantrasyonu yüksek, sodyum konsantrasyonu 

düşüktür. 
•  Hücre dışında ise tam tersi söz konusudur. 
•  Bu denge hücre zarında bulunan adenozin trifosfataz (Na-K pompası) etkisiyle 

sağlanmaktadır. 
•  Bu enzim sodyumun hücre  dışına  çıkmasını  sağlarken,  potasyumu  hücre 

içine pompalamaktadır.



38 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 39

Hücre içinde potasyum, Hücre dışında sodyum yüksek

• Hücre içi bölmenin ana katyonları: K+ ve Mg++ , ana anyonları fosfat (HPO4) ve 
protein

• Hücre dışı bölmenin esas katyonu: Na+, esas anyonları ise Cl ve bikarbonat 
(HCO3)’tır. (Biyokimya ve fizyoloji kaynaklarına göre hücre içinin en düşük katyonik iyonu, 
kalsiyumdur)

@  Protein içeriği en fazla olan bölme hücre içidir, sırası ile plazma ve en az 
olarak hücrelerarası bölme gelmektedir

• Hücre içi ve hücre dışı sıvılar arasındaki iyon konsantrasyonu farklılığı yarı geçirgen olan 
hücre zarı aracılığıyla sağlanmaktadır.

• Her iki bölmede de ozmotik olarak aktif partiküllerin sayısı 290-310 miliosmol / 
litredir.

• Bir sıvının ozmotik basıncı bu sıvı içindeki maddelerin parsiyel basınçlarının toplamına 
eşit olsa da; etkin ozmotik basınç yarı geçirgen zardan geçemeyen partiküllere bağlıdır. 
Bu nedenle plazmada çözünmeyen proteinler plazma ve hücrelerarası sıvı bölümleri 
arasında etkin ozmotik basınçtan sorumludur. Bu genellikle kolloid ozmotik basınç olarak 
adlandırılmaktadır.

• Hücre dışı bölme ile hücre içi bölme arasındaki etkin ozmotik basıncı ise primer olarak 
sodyum iyonu belirler. Glukoz gibi hücre zarından serbest olarak geçemeyen diğer maddeler 
de ozmotik basınca katkıda bulunurlar.

• Hücre zarı su için geçirgendir. Bu nedenle hücre içi ve hücre dışı bölmelerdeki etkin 
ozmotik basınç eşit olarak kabul edilir.

Ozmolariteyi belirleyen 3 temel madde sodyum, glukoz ve üredir.

Serum ozmolaritesi = 2xNa + glukoz/18 + BUN/2.8

• Bir bölmedeki etkin ozmotik basıncı değiştiren bir durum, suyun iki bölme arasında yeniden 
dağılımına neden olur.

• Böylece, genellikle sodyum artışına bağlı gelişen hücre dışı sıvıdaki basınç artışı, hücre içi 
bölmeden hücre dışı bölmeye su geçmesine neden olur.

• Bu su geçişi her iki bölmedeki etkin ozmotik basınçlar eşitleninceye kadar devam eder.
• Bu durumun tersi olarak hücre dışı sıvıdaki sodyum azalması, suyun hücre dışı sıvıdan hücre 

içi sıvıya geçmesine neden olur.
• Sodyum, yükü ve ozmotik özellikleri nedeniyle daima hücre dışında kalır ve bu nedenle 

daima su ile birliktedir ve ilişkilidir.
• Bu nedenle intravenöz sodyum içeren sıvılar verilmesi durumunda sıvının 1⁄4 

kadarı damar içinde kalır, 3⁄4 kısmı hücrelerarası sıvıya dağılır.
• Cerrahi hastalarda klinik uygulamada, pratik olarak önemli sıvı kazanç ve kayıplarının öncelikle 

hücredışı sıvıda geliştiği kabul edilir.
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Yol Ortalama günlük 
hacim (mL)

Minimal 
(mL)

Maksimal
(mL)

Su kazanılması

Hissedilen

Oral sıvı 800-1500 0 1500/saat

Katı gıda 500-700 0 1500

Hissedilmeyen

Oksidasyon suyu 250 125 800

Solüsyon suyu 0 0 500

Su kaybı

Hissedilen

İdrar 800-1500 300 1400/saat

İntestinal 0-250 0 2500/saat

Ter 0 0 4000/saat

Hissedilmeyen

Akciğer ve deri

(%25)        (%75)
600 600 1500

• Hissedilmeyen kayıpların % 75 kadarı deriden, su buharı şeklinde atılmasıyla olur.
• Hissedilmeyen kayıplar ateş, hiperventilasyon ve hipermetabolik durumlarda artar.
• Ter ile kayıp çok düşük miktarda olup normalde hipotoniktir (Na 15 mEq/L).

HİPOVOLEMİ
• Cerrahi hastalarda en sık rastlanılan sıvı bozukluğudur.
• Cerrahi hastalarda hipovoleminin en sık nedeni gastrointestinal sıvıların kaybıdır.

@ Hipovolemi nedenleri

ü Kanama
ü Kusma
ü Nazogastrik aspirasyon
ü Diyare
ü Gastrointestinal fistüller
ü Doku yaralanmaları ve yaygın enfeksiyonlarda sıvı sekestrasyonu
ü İntraabdominal ve retroperitoneal inflamatuvar olaylar
ü Peritonitler
ü Bağırsak obstrüksiyonları
ü Yanıklar

Belirtiler:
ü Akut kayıplarda kardiyovasküler ve sinir sistem belirtileri erken ortaya çıkar.
ü Doku belirtileri 24 saat sonra görülür.
ü Kardiyovasküler belirtiler:
Ø Santral ven basıncındaki düşmeye bağlı olarak ortostatik taşikardi ve hipotansiyon
Ø İstirahat halinde taşikardi ve hipotansiyon

ü Deri turgor ve tonüsü azalmıştır.
ü Periferik vazokonstriksiyon nedeniyle deri soğuk ve nemlidir.
ü Şiddetli hipovolemilerde beynin hipoperfüzyonu sonucu stupor ve koma gelişebilir.
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@ Hipovolemi durumunda aktive olan sistemler

• Sempatik sistem aktivasyonu
• ADH
• Renin anjiyotensin aldosteron

Hipovolemi Bulguları 

Sistem Hipovolemi

Genel
• Kilo kaybı
• Deri turgorunda azalma

Kardiyak
• Taşikardi
• Ortostatik hipotansiyon/ hipotansiyon
• Kollabe boyun venleri

Renal
• Oligüri
• Azotemi

Gastrointestinal • İleus

Pulmoner -

Tedavi:
ü Bazal sıvı gereksinimi (70 kg erişkin için) 35 mL/kg/gün
ü Böyle bir hastada sıvı açığının tedavi edilebilmesi için bazal gereksinmeye, varsa 

oluşan kayıplar da ek olarak verilmelidir.
ü Acil olmayan hafif ve orta dereceli hipovolemilerde, sıvı tedavisi sodyum klorür 

içeren sıvılarla yapılmalıdır.
ü Tedavide serum fizyolojik (% 0,9 NaCl) ve Ringer laktat kullanılır.
ü Bu sıvıların her ikisi de izotonik kabul edilir.

Sık Kullanılan Parenteral Sıvıların Elektrolit İçerikleri

Solüsyon (mOsm) Na+ K+ Ca++ Cl- HCO-
3 Mg++ Osmolarite

Ekstraselüler sıvı 142 4 5 103 27 3 280-310

%0.9 NaCl 154 - - 154 - 308

%3 NaCl 513 - - 513 - 1026

Ringer laktat 130 4 3 109 28* 273

D5%0.45 NaCl 77 - - 77 - 407

%5 Dekstroz - - - - - 253

Plazma-Lyte (plazmalit) 140 5 - 98 27* 3 295

* Solüsyonda, vücutta bikarbonata dönüşecek, laktat olarak bulunur.

Serum fizyolojik (SF, % 0,9 NaCl):

Ø Aslında hafif hipertoniktir.
Ø İçeriği: Na+: 154 mEq/L ve Cl-: 154 mEq/L
Ø Hiponatremi, hipokloremi, metabolik alkaloz ile birlikte hipovolemisi 

olanlarda ideal (kusma)
Ø Yüksek klor içeriği ve bikarbonat içermemesi nedeniyle hiperkloremik asidoz 

yapma eğilimindedir
Ø SF’in yaptığı metabolik asidoz: Dilüsyonel asidozdur.
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Ringer laktat:
Ø Aslında hafif hipotoniktir.
Ø Asidik pH’a sahiptir (laktik asit içeriğinden dolayı)
Ø Ne var ki…

-   İnsan vücudunda laktik asit bikarbonata metabolize olduğu için alkaloz 
yapar.

Ø Ringer laktat verilerek yapılan sıvı tedavilerinin, inflamatuvar cevabı aktive 
ettiği ve apoptozisi indüklediği için, zararlı olabileceği de son zamanlarda 
iddia edilmektedir.

%5 Dekstroz %0.45’lik NaCl içinde:
Ø %0.45’lik NaCl solüsyonu hipotoniktir.
Ø Devam eden GIS kayıpları / ameliyat sonrası idame sıvı tedavisinde uygundur.
Ø Farkedilmeyen kayıpları karşılamaya yetecek kadar serbest su içerir.
Ø Böbreklerin serum sodyum seviyesini düzenlemesine yetecek kadar sodyum içerir.
Ø Hipotonik sıvıda ozmolariteyi artırıp hemolizi önlemek için %5 Dekstroz eklenir.

Plazma-Lyte (plazmalit) içinde:

Ø İnsan plazmasının elektrolit bileşimine en çok benzeyen kristalloiddir.
Ø Asidozun tamponlanmasında kullanılabilmektedir. Bu özelliği ile ameliyatlarda 

kullanılan en popüler izotonik sıvılardan biri olmuştur.
Ø Az miktarda potasyum içerir. Böbrek yetmezliği olanlarda hiperkalemiye 

neden olma olasılığı düşük olsa da vardır. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

         Vücut Boşluklarındaki Sıvılar ve Özellikleri

24 saatlik hacim (cc.) Na (mEq/l.) K (mEq/l.) Cl (mEq/l.) HCO3

Tükürük 1000 10 26 10 30

Mide 1000-2000 60-90 10-30 100-130 0

Safra 300-800 140 5-10 100 30-40

Pankreas 600-800 140 5-10 75 90-115

İnce 
bağırsak

2000-3000 120-140 5-10 100 30-40

Kolon 100-200 60 30 40 0

Elektrolit kompozisyonu plazmaya en çok benzeyen ileum içeriğidir…
En fazla sıvı biriktirebilen yüksek hacime sahip gastrointestinal organ ince bağırsaktır.
Elektrolit içeriği Ringer laktat solüsyonu ile en çok benzerlik gösteren vücut sıvısı İnce 
bağırsak içeriği ve safra’dır.

• Sıvı resüsitasyonunun yeterliliğinin takibi…
ü İdrar çıkışı: 0.5-1 ml/kg/saat
ü Baz açığının normale getirilmesi hedeflenir.

• İntravenöz sıvı tedavisi alan bir hastada tedavinin yeterli olup olmadığını takip 
etmenin en güvenilir yolu saatlik idrar takibidir.

• Yaşlı veya kardiyopulmoner hastalığı olanlarda santral ven basıncı veya 
pulmoner arter kama basıncı (PAWP) bakılması gerekebilir.


