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Amaç

Yoğunbakım ünitelerinde tedavi gören 

çocuklarda sık görülen endokrin sorunların 

gözden geçirilmesi ve güncel 

yaklaşımların sunumu. 



Sunum Planı 

ü Giriş

ü Su metabolizma bozuklukları

Hiponatremi, hipernatremi

ü Glisemik sorunlar

Hiperglisemi, DKA

ü Adrenal yetmezlik

ü Tiroid sorunları



• Kritik hasta; vital organlardaki yetmezlik sonucu destek 

gerektiren durumlar.

• Travma, cerrahi, tıbbi hastalıklar

• İyileşme süreci haftalar, ayları bulabilir. 

• Endokrin sistem bu sürecin içinde…

Giriş



Giriş

• Kritik hastalarda çeşitli stres yanıtları

Proenflamatuvar/antienflamatuvar yanıtı

Kompleman, IL6, CRP, fibrinojen, α2makroglobulin, TNF

Sempatik/parasempatik sinir sistem yanıtı

Katekolamin, kan basıncı, kalp hızı….Glukagon, ACTH artışı

Çeşitli kontroregülatuvar hormon yanıtı

Glukokortikoid, glukagon, tiroid ve büyüme hormonu 



Hormon yanıtı - RAA

• Kritik rol: Renin Anijotensinojen – ADH yanıtı

Renal maküla dense, glomerül mezenkimal hc (α adrenerjik etki)

Distal kıvrım tubül (Na/Cl kanal)

Renal aferent arteriol

KC (anjiotensinojen)

Akciğer endotel (ACE)

Anjiotensin 2

ADH

Vasküler direnç,	kan	basınç	artışı
Adrenal	korteks	aldosteron artışı
PAI1	salınımı
Susama	hissi	ve	tuz	açlığı	artışı
ADH,	ACTH,	NE	artışı
Na reabsorsiyon artışı	(doğrudan)
Aferent ve	eferent arteriol vk
Kardiyomyozit hipertrofi



Hormon yanıtı - ADH

• Osmolarite 275-293 mOsm (osmoreseptör)

• Hipotalamik ADH salgısı

• V2 reseptör

• cAMP artışı, aquoporin2 artışı 

• Su tutulumu



Vazopressin sekresyonu Renal su reabsorpsiyonu

Hiperozmolalite
Ozmosensörler Hipotansiyon
Barosensörler Hipovolemi

Susuzluk Su içme

Hormon yanıtı - ADH



Common Endocrine Issues ın PICU,	Crit Care Clin,	2008

Color Atlas	of	Physiology,	 2009



Hiponatremi



Hiponatremi (Na<135 mEq/l) 

Uygunsuz ADH salınımı 

(Syndrome of inappropriate ADH, SIADH)

• Fazla su emilimi, hiponatremi

• Volüm artışı (Renin, Aldosteron â)

• Hiponatremiye rağmen natriürez (>20 mEq/l)

• Hipotonisite



Hiponatremi

Uygunsuz ADH salınımı - Nedenleri

• SSS hasarı (enfeksiyon, travma, tümör, tromboz, hemoraji)

• Pulmoner sorunlar (pnömoni, astım, pnömotoraks, PPV)

• Malignensi (lenfoma, sarkom, bronkojenik Ca),

• İlaç (vinkristin, siklofosfamid, karbamazepin, barbitürat, 

opiat, antidepresan, salisilat…)



Hiponatremi

Uygunsuz ADH salınımı - Klinik

• Hücre şişmesi, serebral ödem, 

• Akut; bulantı, kusma, kramplar, DTR azalması

• Kronik; klinik az

• Na <120 mEq/l…letarji, koma, konvülziyon



Hiponatremi

Uygunsuz ADH salınımı - Tedavi

• Temel tedavi sıvı kısıtlaması. 

Total alım<insensıbıl+idrar kaybı (0,75 L/m2)

• SSS belirti yok ve <4 saat  …. Na 0,7-1 mEq/l/saat

SSS belirti varsa, uzun süre…Na 0,5 mEq/l/saat geçmez

Akut hasar (koma, konvülziyon)

%3 NaCl, 5-6 cc/kg bolus…yaklaşık 5 Eq/l artış



Hiponatremi

Uygunsuz ADH salınımı - Tedavi

• Na deficit hesabı=0.6xVAx(130-ölçülen Na)

• %3 NaCl 1-2 cc/kg/saat + loop diüretik etkili

• Üre, demoklisiklin, Li tedavileri W

• V1, V2 reseptör agonist

Conivaptan (Vaprisol®) ? 



• Video
Tolvaptan....

www.xvivo.net



Hiponatremi

Serebral tuz kaybı 

• Volüm azalması, hiponatremi, artmış idrar Na

• BNP artışı; Na reabsorbsiyon, renin â

Azalmış sempatik sinir sistem aktivite… aynı etki

• Volüm azalması, baroreseptör aktivite…ADH áá

• Hiponatreminin artması



Hiponatremi

Serebral tuz kaybı - Klinik 

• Nörolojik cerrahi veya olaydan 10 gün içinde

• Dehidratasyon bulguları; 

kuru muköz membran

ortostatik hipotansiyon

azalmış deri turgoru

taşikardi



Hiponatremi

Serebral tuz kaybı - Tedavi 

• Su ve tuz dengesinin sağlanması 

• SF ile volüm replasmanı

• Ciddi hipernatremi…tuz desteği, oral tuz?

• Yakın izlem…3-4 haftada çözülür

• Fludrokortizon (Astonin®, Florinef®)



Hiponatremi

Serebral tuz kaybı – Tanı/Ayırıcı Tanı  

Uygunsuz ADH
Sendromu

Serebral
Tuz	Kaybı	

Vücut	ağırlığı artmış azalmış

İntravasküler volüm artmış azalmış

BUN, kreatinin azalmış artmış

Serum	ürik	asit azalmış değişken

İdrar sodyum artmış belirgin	artmış	(>150	mmol/l)

İdrar	osmolarite >sOsm =sOsm

Tedavi Sıvı	kısıtlama Fazla sıvı	verme



Hiponatremi

Hastane Kaynaklı Hiponatremi

• %1-4 oranda (30?)

• Nonozmotik uyarı (ağrı, kusma, stres)

• Hipotonik sıvı kullanımı! 



Hipernatremi



Hipernatremi (>145 mEq/l)

Diabetes insipitus (DI)

• ADH eksikliği (santral DI) veya yanıtsızlığı (nefrojenik DI)

• Santral (kazanılmış)

Travma, tm, vasküler, infeksiyöz…

• OD, OR, X’e bağlı

• Malformasyonla beraberlik 

Holoprozonsefali, pituiter agenez, orta hat defektleri



Hipernatremi

Diabetes insipitus

• Renal yanıtsızlık (kazanılmış)

- KBY, renal tubülointersitisyel hast. 

- İlaçlar

Li,diüretik, Amf B, Sisplatin, 

- Hiperkalsemi, hipokalemi



Hipernatremi

Diabetes insipitus - Klinik 

• Poliüri

• Polidipsi

• Hipernatremi (serbest su içimi yoksa)..infant

• İritabilite, hiperpireksi, 

• Letarji, artmış kas tonu, konvülziyon

(Serebral hemoraji, venöz sinüs trombozu!!)



Hipernatremi

Diabetes insipitus - Klinik 

• Üçlü yanıt, cerrahi sonrası önemli!

1.faz
• DI	(fokal ödem)

2.	faz
• SIADH	(Ölen	hc’den salınan	ADH)

3.	faz
• Kalıcı	DI	(%90	nöron	kaybı)

Loh JA	and	Verbalis JG.	2007.	Nat	Clin Pract Endocrinol Metab



Hipernatremi

Diabetes insipitus - Tanı 

• Serum Osmolarite>300

2x(Na+K)

• İdrar Osmolarite<300 (300-600 test yapılır) 

Dansite son 2 rakamıx30

(Örn; dansite1010 ise osmolarite 300)



Hipernatremi

Diabetes insipitus - Tedavi 

• Şokta ise %0,9 NaCl

• Sonrasında su defisiti=0.6xVAx(Na-140)/140 

• %0,45’lik sıvı 48-72 saatte sıvı verilmeli. 

• Santral DI’de vazopressin

Oral 100 mcg

Nazal 10 mcg

Parenteral 1 mcg



Glukoz metabolizma bozuklukları



Glisemik kontrol

• Hiperglisemi sık görülen bir durum. 

Travmatik beyin hasarı

Yanık 

Sepsis

Konjenital kalp hastalığı

Nekrotizan enterokolit



Glisemik kontrol

Glukoz
dengesi

Hipofiz
(BH,	ACTH)

Adrenal
(Kortizol,	Katekolamin)

Pankreas
(İnsülin,	Glukagon)

Karaciğer
(Metabolizma,	Depo)

İnsülin

glukojenoliz, glukoneogenez â

Glukagon, katekolamin, BH, 
Kortizol; 

glikojenoliz ve glukoneogenez á



Glisemik kontrol

Sitokin	(TNFα,	IL6)….ACTH	uyarı	
IL2-4….Adrenal	korteks	uyarı

Yüksek	glukozlu	sıvılar	

Hiperglisemi

Oksidatif stress,	ileri	glikasyon ürünleri
İmmün baskılanma,	enfeksiyona		eğilim



• Erişkinlerde yoğun insülin tedavisi ile normoglisemi (glu <110 

mg/dl)

• Mortaliteyi azaltmış (%30)

• Akut renal yetersizlik %42 azaltmış

Van	den	Berghe	G,	Wouters	 P,	Weekers	F	et	al.	Intensive	insulin therapy	in	critically	 ill	patients.N	
Engl J	Med	2001;	345:	1357–67.

Glisemik kontrol



Glisemik kontrol

NICE-SUGAR	Study Investigators,	Finfer S	et	all.	Intensive versus conventionalglucose control in	
critically ill patients.N	Engl J	Med.	2009	Mar	26;360(13):1283-97.

• Sonraki çalışmalar bunu 

desteklememiş. 

• 6100, çok merkezli, RCT, 

yetişkin çalışması. NICE-

SUGAR (Normoglycaemia in Intensive 

Care Evaluation and Survival Using Glucose 

Algorithm Regulation) 

• ….Mortalite artıyor

• Metaanaliz (4 RCTs) Organ 

hasarı ve ölüm riskini artırıyor



Glisemik kontrol

Çocuklarda durum nasıl?

• 700 çocuk (317 <1 yaş), 

• Sıkı glisemik kontrol ( infant 50-80 mg/dl, 70-100 mg/dl)

• Konvansiyonal grup (>200 mg/dl insülin)

• Yatış süresi azalmış, mortalite %6 azaltmış.

• Hipoglisemi %25 (yoğun tedavi)

Vlasselaers D	et	al.	Intensive insulin therapy for patients in	paediatric intensive care:	a	
prospective,	randomised controlled study.	Lancet.	2009;373:547-56.	



Glisemik kontrol

• 980 çocuk (0-36 ay)

• Kalp cerrahi sonrasında öglisemi sağlanmış

• Amaç 80-110 mg/dl

• Enfeksiyon oranı, yatış süresi, organ yetmezliği 

ölçütleri açısından fark yok.

Agus MS	et	al.	SPECS	Study Investigators.	Tight glycemic control versus
standard care after pediatric cardiac surgery.	N	Engl J	Med.	2012;367:1208-19.



Glisemik kontrol

• 1369 çocuk, 13 merkez

• Sıkı glisemik kontrol 

etkili değil. 

• Hipoglisemi riski fazla. 

Macrae D	et	al.	CHiP Investigators.	A	randomized trial of	hyperglycemic
control in	pediatric intensive care.	N	Engl J	Med.	2014;370:107-18.



Glisemik kontrol

Sonuç olarak…. 

• Erişkinde fayda yok gibi. 

• Pediatride glisemik kontrol faydalı olabilir. 

• Hipoglisemi riski var.

• Yaşayanlarda uzun dönem sonuçları?



Diyabetik Ketoasidoz



• Kan glukoz düzeyi >200 mg/dl

• Kan pH <7,3 

• Bikarbonat <15 mEq/L 

• Glukozüri, ketonemi ve ketonüri.

DKA



DKA

• Tip 1 DM’un en önemli akut komplikasyonudur. 

• %17-70 oranında (sosyoekonomik koşullar)

• Tanıda gecikme/tedaviye bağlı komplikasyonlar 

morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır.

• Mortalite %1 

• En önemlisi …..serebral ödem



Nedenleri (tanılı olgular)

• Kötü metabolik kontrol

• Önceden DKA atağı geçirme

• Adolesanlar (özellikle kızlar)

• Psikiyatrik problemler, yeme bozuklukları

• Pompa kullanıcıları

• Düşük sosyoekonomik durum

• Sağlık güvencesi olmayanlar riskli hastalar

DKA



DKA



• Dehidratasyon

• Mukozalarda kuruluk, taşikardi, ortostatik hipotansiyon

• Kapiller dolum süresinde uzama, hipovolemik şok

• Asidoz

• Hiperventilasyon (Kussmaul solunumu)

• Nefeste aseton kokusu

• Hiperosmolalite

• Bilinç değişiklikleri (uykuya eğilim, letarji, stupor, koma)

• Hipopotasemi

• Karın ağrısı, mide distansiyonu, paralitik ileus

DKA



Hafif;	pH <7.3	ve	HCO3	<15	mmol/l

Orta;	pH <7.2	ve	HCO3	<10	mmol/l

Ağır;	pH <7.1	ve	HCO3	<5	mmol/l

DKA – Sınıflama



• Hiperosmolalite (300-350	mOsm/kg)

• Hipovolemi

• BUN	yüksekliği

• Htc artışı	(hemokonsantrasyon)

• Hiperglisemi

• Hiperlipidemi

• Lökositoz (strese	bağlı)

• Metabolik asidoz (pH↓,	HCO3	↓),	artmış	anyon	gap

DKA – Laboratuvar



DKA – Laboratuvar



Sodyum	kaybı:	6-12	mmol/kg

• Pseudohiponatremi

• Ekstrasellüler alana	serbest	su	kayması

• Ozmolarite artışı	ile	dilüsyonel

• Glukozdaki her	100	mg/dl	artışı	Na’un 1,6	mEq/l	düşük	

Düzeltilmiş	Na:	Ölçülen	Na +	1.6	x	(Glukoz-100)
100

DKA – Laboratuvar



Potasyum	kaybı:	4-6	mmol/kg
l Kusma,	asidoz,	aldosteron artışı
l Ölçülen	K	genelde	normal	ya	da	yüksek,	düşük?
l İleus,	hiporefleksi ve	anormal	EKG	gözlenebilir

Yüksek	K;	T	piki,	uzun	PR,	geniş	QRS,																						Düşük	K;baskılı T,	baskılı	ST,	U	dalgası

DKA – Laboratuvar



• Acil	değerlendirme	(ABC)

• Sıvı	elektrolit	tedavisi

• İnsülin tedavisi	

• Bikarbonat	tedavisi

• Fosfor	tedavisi	

DKA – Tedavi



Sıvı tedavisi 

• SF ile başlanır

• %0,9’luk NaCl 10 ml/kg’dan 30-60 dk içinde İV 

gönderilir, 

• Eğer periferik nabızlar hala zayıf ise ayni doz bir kez 

daha tekrar edilir.

• Sonra 24-36 saat (48?) idame ve defisit sıvısı verilir.

DKA – Tedavi



• Diürez sonrasında K başlanmalı,

• Serum potasyumu normal, hatta hafif yüksek olsa bile 

başlanmalıdır. Total vücut potasyumu daima azalmıştır.

• K	< 2.5	ise	litreye	60	mEq
• (Kardiak monitarizasyon altında)
• K	< 3		ise	litreye	40	mEq
• K		3-4		ise	litreye	30	mEq
• K		5-6		ise	litreye	20	mEq
• K	> 6		ise	tedaviye	eklenmez

DKA – Tedavi



İnsülin

• Hidrasyon sonrası başlanır, 

• İnsülinli mayi ayrı sette ve SF içinde verilir, 

• 6-8 saatte bir değiştirilmelidir, 

• Aynı damar yolu ile verilebilir, 

>4	yaş:	 0.1			ü/kg/saat

≤4	yaş:	 0.05	ü/kg/saat

DKA – Tedavi



Bikarbonat

VERİLMEMELİ !!

• pH<6.9 ve hiperkalemide yararı olabilir

• Potansiyel tehlikeleri vardır
• SSS yan etki, hipokalemi , 

• Doku hipoksisi

• 1-2 mmol/kg’dan 60 dk içinde yavaş infüzyonla
verilmelidir.

DKA – Tedavi



Fosfat tedavi
• Rutin olarak kullanılmaz
• <1 mg/dl verilebilir. 

• Avantajları 
• 2-3 di-P-gliserat sentezini artırarak doku 

oksijenizasyonunu düzeltir. ATP sentezini artırır.

• Dezavantajları
• D-vitamini sentezini baskılar.
• Kalsiyumu çökelterek hipokalsemiye neden olur.

DKA – Tedavi



• Sıvı tedavisinin sonlandırılması

• pH > 7.3 ve HCO3 > 15 …. sc insulin. 

• Ketonürinin devam etmesi kriter değildir.

• Kusması yoksa sc insulin yapılır.

• İlk verilecek gıdanın sıvı içeriğinin fazla ve hafif 
olmasına dikkat edilmelidir.

• SC insulin yapıldıktan 60 dk sonra insulin infüzyonu
kesilir ve kusmalar devam etmezse sıvı tedavisi kesilir

DKA – Tedavi



• Beyin ödemi !!!

• Hipokalemi !!!

• Hiperkalemi

• Hipoglisemi

• Aspirasyon pnömonisi

DKA – Komplikasyon 



• Sıklık % 0.01-0.9

• Serebral ödem, DKA’da tüm ölümlerin %57-87’sinden 

sorumlu

• En iyi merkezlerde mortalitesi %20-30

• Morbitite %27

DKA – Beyin ödemi



Nedenleri 

ü Aşırı hipotonik sıvı verilmesi

ü Çok hızlı ve fazla miktarda sıvı verilmesi

ü Na içeriğinin iyi ayarlanmaması

ü Fazla HCO3 kullanımı

DKA – Beyin ödemi



• Uyarıcı belirti ve semptomlar:

• Baş ağrısı

• Kalp hızında uygunsuz yavaşlama

• Nörolojik durumda değişiklik (huzursuzluk, irritabilite, uyku 

halinde artma, inkontinans)

• Spesifik nörolojik bir bulgunun belirmesi

• Kan basıncında artma

• Azalmış oksijen satürasyonu

DKA – Beyin ödemi



• Hipoglisemi	ekarte	edilmelidir,	

• Uyarıcı	semptomlar	farkedildiği anda	iv	Mannitol 1	g/kg’dan	

20	dk içinde	verilmelidir	(%20’lik	solusyon,	5	ml/kg)

• Durum	düzelene	kadar	hidrasyon sıvısı	yarıya	indirilmelidir.

• Baş	elevasyonu,	yoğun	bakım	ünitesine	nakil

DKA – Beyin ödemi



Kolaylaştırılmış 
protokol



Adrenal sorunlar



Adrenal sorunlar

Akut stres

• CRH, ACTH, Kortizol artışı

• Aldosteron artışı (aktive RAA)

• İntravasküler sıvı retansiyonu

• Katekolaminlere artmış vazopressör ve inotropik yanıt

Kronik süreçte

• ACTH düşer (sebebi net değil, ANP, Substance P)

• Kortizol yüksek kalır (endotelin ?)



Adrenal sorunlar

Adrenal yetmezlik

• Primer (hemoraji, tromboz, KAH, addison)

• Sekonder, Hipotalamohipofizer aks bozlukluğu

• Kronik steroid alımı, ketakonazol?

• Nadir görülür

• Tanı koymak (CRH, ACTH uyarı testi kolay değil)

• Şüphe?



• Akut dönemde T3 azalır, 

• T4, TSH artar

Mullis-Jansson	SL,	Argenziano	M,	Corwin	S	et	al.	A	randomized double	blind	study	on	the	effect	of	triiodothyronine on	cardiac
function	and	morbidity	after	coronary	bypass	surgery.	J	Thorac Cardiovasc	Surg	1999;	117:	1128–34.

Tiroid ile ilgili sorunlar



• Kronik dönemde TSH azalır.

• Nöroendokrin etkileşim ile TRH salınımı azalır

• Endojen dopamin ve hiperkortizolizm

• Ekzojen dopamin ve steroid verilmesi 

Tiroid ile ilgili sorunlar



Düşük T3 Sendromu (Ötroid Hasta Sendromu) 

• En sık görülen tiroid sorunu

• D1 deiyodinaz aktivasyonu azalır

• D3 deiyodinaz aktivasyonu artar

• Hiperkatabolik süreci engeller

Tiroid ile ilgili sorunlar



Düşük T3 Sendromu (Ötroid Hasta Sendromu) 

• Tedavi konusu net değil

• T4 verilmemeli (T4 ----T3 dönüşüm engeli)

• T3 verilebilir

TRICC çalışması, güvenli, genel olarak faydası yok

<5 yaş, ekstübasyon süresinde faydalı

• TFT izlemi yapılmalı (TSH artışı izlemi)

Tiroid ile ilgili sorunlar

Portman MA et al. Triiodothyronine Supplementation in Infants and Children Undergoing Cardiopulmonary

Bypass (TRICC): a multicenter placebo-controlled randomized trial: age analysis. Circulation. 2010 ;122:S224-33. 



• Kritik hastalarda RAA, ADH sistemi aktif, 

• Su dengesi kırılgan; hastalık? iatrojenik sebepler? 

• Uygunsuz ADH, serebral tuz kaybı ayırımı önemli, 

• Hiperglisemi sorunları olabilir, çok müdahaleci olunmamalı, 

• DKA tedavisinde hızlı hareket et, 

yavaş tedavi et, 

• Adrenal sorunlar nadir, 

• Ötroid hasta sendromu..telafi mekanizması, 

takip edilmeli.

Son mesajlar…



Teşekkür	ederim

• Sorular?
• Katkılar?


