T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYONKLİNİĞİ

YOĞUN BAKIMA YATIRILIRKEN HASTANIN
HİPONATREMİK VEYA HİPERNATREMİK OLMASI
MORTALİTENİN BELİRLEYİCİSİ MİDİR?

UZMANLIK TEZİ

Dr. Gizem MUSLU

TEZ DANIŞMANI
Prof. Dr. Mehmet KIZILKAYA

TEMMUZ – 2016

ÖZET
Yoğun Bakıma Yatırılırken Hastanın Hiponatremik Veya Hipernatremik Olması
Mortalitenin Belirleyicisi Midir?
AMAÇ:Hiponatremi ve hipernatremi yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalarda sık
görülen elektrolit bozukluklarıdır. Yoğun bakım ünitesine kabul sırasındaki hiponatremi ve
hipernatreminin artmış mortalite için bağımsız bir değişken olduğunu düşündük. Bu
çalışmada amaç; yoğun bakım ünitesine kabul sırasındaki serum sodyum düzeyinin mortalite
ve hastanede kalış süresini öngörme üzerindeki etkisini araştırmaktı.
GEREÇ VE YÖNTEM:Çalışmamızı retrospektif olarak gerçekleştirdik. Hasta verileri hastane
veri tabanından ve hasta takip formlarından elde edildi. Yoğun bakım ünitesine yatıştaki ilk
24 saat serum sodyum değerleri kaydedildi ve derecelendirildi. Hastaların kabulündeki
verileriyle yoğun bakım skorları hesaplandı. Serum sodyum değerlerinin mortalite, hastanede
kalış süresi ve yoğun bakım skorlama sistemleriyle ilişkisi incelendi. Tüm analizler SPSS
17.0 programı ile gerçekleştirildi.
BULGULAR:Toplam 286 hasta tarandı. Tüm hastaların ortalama Na+ değeri 140.4±10.3
olarak hesaplandı. 90 (%31.5) hastada normal serum sodyum (135 ≤ Na+ ≤ 145 mmol/L)
düzeyleri vardı. 10 (%3.5) hastada ağır hiponatremi (Na+ <125mmol/L), 32 (%11.2) hastada
orta hiponatremi (125≤ Na+ <130 mmol/L), 55 (% 19.2) hastada hafif hiponatremi (130
≤Na+<135mmol/L) , 42 (% 14.7) hastada hafif hipernatremi (145<Na+ ≤ 150 mmol/L), 37
(%12.9) hastada orta hipernatremi (150<Na+ ≤155 mmol/L) ve 20 (% 7) hastada ağır
hipernatremi (Na+ >155mmol/L)

tablosu gözlendi.Hiponatremi ve hipernatremisi olan

hastalarda mortalite oranını normal sodyum düzeyi olanlardan yüksek, hastanede kalış süresi
ise daha düşük bulundu. Hipernatremili hastaların mortalitesinin5.2 kat arttığı saptandı. Çok
değişkenli regresyon analizi ile hipernatremininmortaliteyi artırmada bağımsız bir değişken
olduğu gösterildi. Hiponatremi için bu ilişki gösterilemedi. Hipernatremi ağırlaştıkça
mortalite oranlarının yükseldiği bulundu. SAPS III skorunun hiponatremi ve hipernatremisi
olan hastalarda mortaliteyi öngörmede etkin olduğu gösterildi.
SONUÇ:YBÜ’ye kabul sırasındaki serum sodyum değerinin mortaliteyi öngörmede faydalı
olabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Sözcükler:Hiponatremi, hipernatremi, yoğun bakım ünitesi, mortalite
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ABSTRACT
IsItPredıctor Of MortalıtyForThePatıentTo
BeHyponatremıcOrHypernatremıcWhıleAdmıttıngToIntensıveCareUnıt?
AIM:Hyponatremiaandhypernatremiaarefrequentelectrolytedisorders

in

patientsadmmittedtotheintensivecareunit

(ICU).

Wehypothesizedthathyponatremiaandhypernatremia
admissionareindependent

risk

at

the

time

factorsforincreasedmortality.

of

ICU

Theaim

of

thisstudywastoassestheability of serum sodiumlevelstopredictmortalityandlength of stay in
hospital.
MATERIAL

AND

a

METHOD:Weconducted

retrospectivestudy.

datawereacquiredfromhospitaldatabaseandpatientfollowupcharts.
sodiumvalues

on

ICU

First

hours

serum

admissionarenotedandgraded.

Intensivecareunitscoringwascalculatedwiththepatients’

findings

Therelationbetween

length

serum

24

Patients’

sodiumvaluesandmortality,

on
of

stay

admission.
in

hospital,

intensivecarescoringsystemsareevaluated. Statistical analyseswereperformedwith SPSS 17.0
program.
RESULTS:286

patients’

datawereanalyzed

in

thisstudy.

Themean

serum

sodiumlevelwas140.4 ± 10.3 on ICU admission. 90 (%31.5) patients had normal serum
sodiumlevels (135 ≤ Na+ ≤ 145 mmol/L). 10 (%3.5) patients had severe hyponatremia (Na+
<125mmol/L), 32 (%11.2) patients had mildhyponatremia (125≤ Na+ <130 mmol/L), 55
(%19.2) patients had borderlinehyponatremia (130 ≤ Na+<135mmol/L), 42 (%14.7) patients
had borderlinehypernatremia (145<Na+ ≤ 150 mmol/L), 37 (%12.9) patients had
mildhypernatremia (150<Na+ ≤155 mmol/L) and 20 (%7) patients had severe hypernatremia
(Na+

>155mmol/L).Bothhyponatremicandhypernatremicpatients

had

highermortalityratiosandshorterlength of stay in hospitalthanpatients had normal serum
sodiumlevels.

Wedeterminedthatthemortalityrates

of

patients

had

hypernatremiawas5.2timeshigher. Multiplelogisticregressionanalysisshowedhypernatremia as
an independent risk factorforincreasedmortality. Thisrelationdid not statedforhyponatremia.
Mortalityratesgothigherwithincreasingseverity
Forhyponatremicandhypernatremicpatients,

of
SAPS

III

hypernatremia.
scoringsystemwas

an

effectiveindependentpredictor of mortality.
CONCLUSION:The serum sodiumlevels on ICU admissionmay be used as an
independentpredictor of outcome.
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