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Ameliyat, çocuklarda tüm tedavi sürecinin küçük
bir bölümünü oluşturur. Tedavinin başarısı, ameliyatın
kendisi kadar, hatta ondan daha çok, tanının doğruluğu
ve çocuğun ameliyata fiziksel ve ruhsal yönden hazırlanış
şekline bağlıdır. Çocuk hastalarının Önemli bir özelliği
de, kuramsal olarak onların önünde, yetişkinlere nazaran
daha uzun bir ömrün bulunmasıdır. Bu nedenle, tedavi
sürecinin herhangi bir aşamasındaki özensiz yaklaşım,
çocuğun geri kalan yaşamını sakat olarak geçirmesine
yol açacaktır. Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında sıvı
ve elektrolit hom eostazm m sağlanm ası gereksiz
kom plikasyonların önüne geçilebilm esi açısından
oldukça önemli olan hususlardan biridir.
Yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda da idame veya
tedavi am acıyla verilecek sıvı ve elektrolitlerin
miktarının hesaplanmasında, günlük gereksiniminin,
önceden varolan sıvı açığının ve halen devam etmekte
olan kayıpların birlikte değerlendirilmesi gerekir, Böyle
bir yaklaşımla, pre-temı bebekten adolesan yaşa kadar
her yaştaki çocuğun sıvı ve elektrolit dengesiyle ilgili
sorunların çözümlenmesi mümkündür. Aslında dışardan
göründüğü kadar karmaşık olmayan bu tedaviyle ilgili,
sayısız formül ve kuralın varlığına karşılık, en doğru ve
pratik yol konuyla ilgili temel fizyolojik prensiplerin iyi
bilinmesi ve bu prensipler çerçevesinde, her çocuğun
klinik ve lab oratuvar b u lgularının ayrı ayrı
değerlendirilmesidir. Gelişen neonatal bakım ve ilgili
teknolojiye parelel olarak, daha fazla sayıda düşük
doğum ağırlıklı ve pre-term bebeğin yaş atılabilmesi bu
konudaki bilgi birikimini artırırken, bir yandan da çözüm
bekleyen yeni sorunların ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Üzerinde görüş birliğinin sağlanamadığı
konulardan birisi, full-term olsun, düşük doğum ağırlıklı
veya pre-term olsun, hayatın ilk günlerinde uyulması
gereken sıvı elektrolit tedavisinin prensipleridir.
Yenidoğanlara, bu günler içinde verilmesi gereken
sıvının miktarı ve bileşimi hakkmdaki karşıt görüşlerin
mücadelesinin, 18. yüzyıldan beri devam ettiği görülür.
Bu tedavi ile ilgili genel prensipler, yaklaşık her on yılda
bir değişikliğe uğramıştır. Görüşlerden birisi, anne
sütünün genellikle üçüncü gün gelmeye başlaması
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nedeniyle bebeğin doğası gereği, ilk birkaç gün içinde
herhangi bir beslenmeye ihtiyacı olmadığını; özellikle
de solunum sıkıntısı içinde olan bebeklerde, beslenmenin
aspirasyona veya periferal ödeme yol açacağını savunur.
Gerçekten de intrauterin yaşam boyunca, fetusun gıda
gereksinimleri plasental dolaşım tarafından karşılanır.
Bebek doğduktan soma da, enteral besleneceği ana kadar
kendine yetecek bir sıvı reservine sahiptir. Diğer görüş
ise, oral veya parenteral sıvı kısıtlanmasını bebeklerin
tolere edemeyeceğini, aç bebeklerde, hipoglisemi,
hiperbilirubinem İ gelişeb ileceğ in i ve serum
ozmolalitesinin yükseleceğini öne sürer.
Yenidoğanlardaki sıvı tedavisi konusunda devam
eden görüş ayrılıklarının tek nedeni, aynı doğum ağırlığı
ve gestasyonel yaşa sahip olan bebeklerin tümünün
standart bir fizyolojiye sahip olmamasından kaynaklanır.
Bu nedenle, günümüzde uygun görülen yaklaşım,
hekim in her bebeğe göre değişebilen ve elastiki
özelliklere sahip bir tedavi çizelgesi planlaması gerektiği
yönündedir.
Deneyimler, vücut ağırlığı veya vücut yüzeyine göre
elde edilmiş olan normal değer tablolarının, sıvı ve kalori
ihtiyaçlarının karşılanmasında katı ve yetersiz kaldığını
göstermektedir. Bu nedenle, günümüzde önerilen
yaklaşım, yenidoğanlarm kısa sürede değişebilen
fizyolojik özelliklerinin göz Önüne alınması ve bebeğin
tüm cevaplarının sürekli monitorize edilmesi koşulu ile
verilecek sıvıların küçük zaman dilim leri içinde
planlanmasıdır. Rowe tarafından Önerilen ve hekimle
bebek arasında oynanan bir satranç oyununa benzetilen
bu yaklaşıma “dinamik sistem” adı verilir,
Neonatal dönemde, bebekler intra uterin yaşamdan
ekstrauterin yaşama geçişlerini hızlı ve ayrıntılı bir seri
fizyolojik değişiklikleri tamamlamak zorundadır. Bebek
zamanından önce doğduğunda, intrauterin hayatın son
haftalarında bitirilmesi gereken fetal görevler eksik
kalmaktadır. Pre-term bebeklerin yaşayabilmeleri ancak
eksik kalmış olan bu fizyolojik değişikliklerin kısa sürede
tamamlanmasıyla mümkün olmaktadır. Full-term
bebeklerse, fetal görevlerini tamamlamak için yeterli
intrauterin zamana ve beslenmeye sahip olmuşlardır, Bu
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nedenle, zam anında doğan bebeklerin fizyolojik
fo n k siy o n ların ın önceden tahm in edilebilm esi
m üm kündür. D o layısıyla, Bu bebeklerin sıvı
gereksinimlerinin hesaplanmasında yapılabilecek hafin in
payı yüksek tutulabilir.
Sıvı ve elektrolit dengesinde en önemli role sahip
olan böbrek fonksiyonları, deri değişiklikleri ve
kompartımanlar arası sıvı replasmanları, intrauterin
yaşamın son 8-10 haftası İçinde meydana geldiğinden,
en sorunlu grubu 32 haftadan önce doğan bebekler
oluşturmaktadır. Tamamlanmamış fetal görevlerin ağır
yükün altında olan bu bebekler, sıvı ve elektrolit
den g esizlik leri
karşısında
kolayca
zedelenebilmektedirler. Ancak, bu bebekler yarım kalmış
görevlerini, ekstrauterin hayatta, uterus içindekine
nazaran çok daha hızlı bir şekilde yerine getirebilme
kapasitesine sahip olduklarından gene de yaşam şansına
sahiptirler. Bu nedenle 32 haftadan küçük bebekler
değerlendirilirken, gestasyonel yaş kadar post-natal yaşın
da gözönüne alınması gerekir, yani bu bebeklerde,
gestasyonel yaşın postnatal yaşa eklenmesiyle elde edilen
yaşa göre davranılır. 32 haftadan büyük pre-term
bebekler ise, uterus içinde fetal görevlerinin önemli bir
kısm ını tam am layabilecek zam anı bulabilm iş
olduklarından, doğum sonrasında bir yandan fetal
görevlerinden eksik kalanları yerine getirirken, bir
yandan da ekstrauterin hayata geçiş için gereken geçiş
görevlerini tamamlarlar.
VÜCUT SIVI BOŞLUKLARI
Yenidoğanm vücut sıvı kompartmanlarındaki sıvı
hacimleri, daha büyük çocuk ve yetişkinlerden farklıdır.
Friis Hansen’in pre-term ve term bebeklerin total vücut
sıvısı (TBW), hücre içi sıvısı (ICF) ve hücre dışı
sıvılarının (ECF) vücut ağırlığına oranım gösteren klasik
grafiği hala geçerliliğini korumaktadır (Şekil 1). Bu
grafiğe göre, TBW’un intrauterin hayatın 12 haftasında
vücut ağırlığının %94’ünü, 32 haftada %80’ini, doğumda
ise %79 ’unu oluşturduğu görülür. İlk günlerde, hem sıvı
alımı yeterli olmadığından ve hem de ECF’deki fazlalık
kısa süre içinde böbrekler yoluyla atıldığından, TBW
hızla azalmaya başlar. Doğumdan sonra da, ilk 3-5 günde
vücut ağırlığının %73-75’ini oluşturan TBW, 1-1.5 yaşta
yetişkin değeri olan %60’a iner (Tablo l)(Şekil 1 ve 2).
TBW Jun hesaplanmasında aşağıdaki formüllerden
yararlanılabilir.
Tablo 1: TBW, ECF ve ICF hacimlerinde yaşın artmasıyla birlikte
meydana gelen değişiklikler.

1 yaş altında TBW (İt)- (0.61 lxkg)-0.251
1 yaş üstünde TBW (lt)= (0.239xkg)-0.325
3 kiloluk bir bebeğin günlük vücut suyu tum-over’ı
TBW’in %25’i kadardır. 70 kiloluk bir yetişkinde ise
bu turnover TBW ’ın % 6’ı kadardır. Bu nedenle
bebeklerde meydana gelen küçük miktardaki sıvı
kayıplarında bile sıvı dengesi kolaylıkla sağlanır.
TBW ’a paralel olarak, ECF de intrauterin 20.
haftada vücut ağırlığının %60’ını oluşturmaktayken,
doğumda %44’üne ve ilk 5 gün içinde de %40’rna düşer.
ECF, 1-3 yaşlan arasında da yetişkin değeri olan %202 5’e iner.
ECF, ikisi büyük, biri küçük üç alt kompartmandan
meydana gelir. Büyük kompartmanlardan birisi damar
dışında kalan intestisyel sıvı, diğeri de dolaşımdaki
plazmadır. Bu iki sıvı kompatmam, birbirinden sadece
kapiller endoteli ile ayrılır. İnterstisyel sıvı vücut
ağırlığının %15 ’i, plazmada %4-5 ’i kadardır. Lenf sıvısı,
interstisyel sıvının en önem li kısm ını oluşturur.
Transseliiler sıvı kompatmam ise, ECF’nin en küçük
bölümüdür. Total vücut ağırlığının yaklaşık % 1’ini
meydana getiren bu bölüm; beyin omurilik sıvısı, plevral,
peritoneal, sinovial, göz vb. sıvıları içerir.
ECF’nin en önemli katyonu olan Na’un, normal
plazma seviyesi 135-145 mEq/It, anyonları olan CEün

Şekil 1: Yaşın artmasıyla birlikte TBW, ECF ve ICF’deki azalışı
gösteren klasik Frees Hansen eğrileri.
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Şekil 2: Yenidoğan ve yetişkinlerde vücuk sıvı konpartmanları.

Türk Plast Cer Derg (1998) Cilt:6, Sayı:3

102 mEq/lt ve H C 03’ın d a 25-27 mEq/lt’dır.
Buna karşılık ICF’nin (intraselüler sıvı) TBW içinde
kapsadığı oran, fetal matürasyon arttıkça çoğalır.
Intrauterin 20 haftada vücut ağırlığının %25’ini oluşturan
ICF, doğumda %35’e, 3 ay sonra da erişkin değeri olan
%40’aulaşır. ICF’nin en Önemli katyonu olan K ’un nor
mal hücre içi konsatrasyonu 160 mEq/lt’dir. Anyonları
ise proteinler, fosfat ve sülfatlardır.
Daha büyük yaşlarda ise TBW’in vücut ağırlığının
%60’ını, ECF’nin %20’sini ve ICF’nin de %40’ını
oluşturduğu kabul edilir (Tablo 1. ve Şekil 2).
Bu değerlerden de anlaşıldığı gibi, bebek
zamanından önce doğduğu takdirde, TBW ve ECF
yüksek, ICF ise düşük olacaktır. 28-32 haftalarda doğan
bebeklerin ECF hacmi vücut ağırlığının % 52’sini
oluşturur. İlk 6-7 gün içinde de, hızlı bir diürezi takiben
%12 lik bir azalışla %407a düşer. Yani pre-tenn doğan
bebek, uterus içinde 8 hafta sürecek olan bu sıvı atma
işlemini bir haftada yaparak miadında doğmuş bebeği
yakalayabilmektedir.
ECF sıvı hacmindeki bu post-natal azalma, sıvı
alınımda büyük değişiklikler olsa bile, su ve Na atılımı
ile sağlanması gereken biyolojik bir önceliktir. Lorenz
ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada, İki grup
bebeğe farklı miktarlarda IV sıvı verilmesine rağmen
her iki grupta da kilo kaybının olduğu görülmüştür. Bu
çalışmanın sonuçları, pre-term bebeklerin aldıkları sıvı
miktarına bağlı kalmadan böbreklerden ECF fazlasını
atarak, vücut ağırlıklarını azalttıklarını göstermektedir.
Buna rağmen, immatür bebekler, ECF hacimlerini term
bebek seviyesine indirene kadar, dışardan verilecek aşın
m iktardaki
sıvı
k arşısın d a
kolayca
zedelen eb ilmektedirler.
BÖBREK FONKSİYONLARI
Yenidoğanm böbreği, histolojik barklanmasını
tamamlamış bir organdır. Buna karşılık, fonksiyonları
açısından yetişkin böbreğine göre daha yetersizdir.
Doğum somasında, vücut sıvılanndaki yer değişiklikleri
esas olarak böbreklerden su ve tuzun atılmasıyla
mümkün olur. Bu işlemler de doğrudan glomerüler
filtrasyon hızına (GFR) ve tübüler fonksiyonlara
bağımlıdır.
Yenidoğan böbreğinin GFR’i yetişkin böbreğine
nazaran daha düşüktür. Aperia’nm çalışmalarına göre
term bebeğin GFR’i 21 cc/dk/1.73 m2 dir ki, bu değer
yetişkinlerin GFR’inin %25’idir. İlk 2 hafta içinde bu
değer hızla 60 cc/dk/1.73 m2’e ulaşır. 1.5-2 yaşma kadar
da daha düşük bir tempoyla artmaya devam ederek, bu
yaşlarda yetişkin seviyesine çıkar. 30 haftalık veya daha
küçük doğan bebeklerde GFR, m iadında doğan
bebeklerinkine nazaran daha da düşüktür (16 cc/dk/1.73
m2). Bu bebeklerde, doğum sonrası GFR artışı da daha
yavaştır (2 haftada ancak 37 cc/dk/1.73 m2). GFR’in

yenidoğanlarda daha düşük olm asının nedenleri
şunlardır:
* filtrasyon için glomerüler kapiller alanı küçüktür,
* böbrek kan akımı azdır,
*hematokrit yüksektir,
* glomerül kapill erinde yapısal immatürite vardır.
GFR'deki bu düşüklüğe rağmen, bütün bebekler aşırı
sıvı yüklenm elerini bir ölçüye kadar tolere
edebilmektedirler. Bunun nedeni, GFR’deki düşüklük
yanında, yenidoğan böbreğinin tübüler konsantrasyon
yeteneğinin de az olmasıdır. Pre-term ve full term
bebeklerin konsantrasyon kabiliyetleri, yetişkin
böbreğinin oldukça altındadır. Suyun kısıtlanması
halinde, full term bebek idrar ozmolalitesini ancak 600700 mOs/lt’e çıkarırken, aynı koşullarda yetişkin böbreği
idrar ozm olalitesini 1200 m O s/lt’e kadar
yükseltebilmektedir.
Yenidoğan, idrarını yetişkinler kadar konsantre
edememesine rağmen , sıvı yüklenmesi halinde, term
olsun, pre-term olsun, tümü bu aşırı sıvı yükünden
kolayca kurtulabilme yeteneğine sahiptir. Erişkin insan
idrarını en az 70-100 mOs/lt kadar dilüe edebilirken,
bebek bu dilüsyonu 30-50 m O s/lt’e kadar
yapabilmektedir, Buna karşılık aşırı sıvı yüklenmesi
devam ettiği takdirde p re-term lerde bazı
komplikasyonlara karşılaşılması olasılığı da vardır.
Bunlar arasında, PDA, sol ventrikül yetm ezliği,
respiratuar distress sendromu (RDS), bronko-pulmoner
displazi ve nekrotizan enterokolit (NEC)
sayılabilmektedir,
İlk birkaç gün içinde yenidoğan bebeğin
böbreklerinin suya karşı yavaşbir dİüretik cevabı vardır
ve bu günler İçinde bebeklerin idrar hacmi de 60-70 cc/
gün kadardır, yedinci günde idrar miktarı 300 cc/gün’e
yükselir. Bu nedenle, yaşam ın ilk günleri içinde
bebeklere 50-75 cc/kg kadar sıvı verilmesi ye teri idir. 5.
günden itibaren bu miktarın 100 cc/kg’a çıkarılması
mümkündür.
Pre-tremlerin günlük idrar miktarının 1-2 ml/kg/saat
ve idrar ozmolitesinin de 270-290 m/Osm/lt civarında
olması beklenir.
SOYDUM ATILIMI
Hücre zarının ve kapiller endotelİn su ve değişik
solütlere karşı geçirgenliği farklıdır. Vücut sıvı bölmeleri
arasındaki solüt alış verişinin belirli fiziksel ve kimyasal
kurallara bağlı olması, ekstraselüler sıvı (ECF) ve
intraselüler sıvı (ICF) içindeki solüt konsantrasyonlarının
birbirinden farklı olmasını sağlar. ECF’nin ana katyonu
sodyum, ICF’ninki de potasyumdur. ECF’de sodyum
konsantrasyonu, ICF’de de potasyum konsantrasyonu
yüksektir (Şekil 3). Bu durum, hücre zannda yer alan ve
sodyumu dışarı atıp potasyumu içeri alan, ATP enzimi
ile adenozin trifosfatm hidrolize edilmesiyle açığa çıkan
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metabolik enerjiyle çalışan, Na/K pompası ile sağlanır.
Solüt konsantrasyon gradiyentinin aksi yönünde çalışan
bu mekanizmaya primer aktif transport mekanizması adı
verilir.
Şekil 3: Plazma (ECF) ve ICF’deki normal elektrolit yoğunlukları
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N a’un alımı, emilimi, dağılımı ve renal atılım veya
tutulumu sırasında, klor her zaman sodyumla birlikte
hareket eder. Bu nedenle sodyumdan tek başına söz
etmek mümkün değildir. Vücut sıvılarında da sodyum
klorla, çok az bir kısmı da bikarbonatla birleşmiş
durum dadır. ECF hacm inin norm al sınırlarda
tutulabilmesi, dolaşım sistemi fonksiyonlarının devamı
ve hücrelerin beslenmesi için şarttır. Na tuzlan (NaCl
ve NaHCO3) ECF içindeki tüm katyonların %90’ım
oluşturduğundan, ECF hacmi de primer olarak Na
dengesine bağlıdır.
Distal tübülüslerde Na geri emilimi tamamen adre
nal korteksin zona glomerüloza tabakasından salgılanan
aldosteron’un etkisi altındadır. ECF’deki hacim ve
ozmolalite değişiklikleri sürekli olarak bazı reseptörler
tarafından algılanır. Bu reseptörler, sağ atrium ve
pulmoner interstitiel dokuda yer alan düşük basınç
reseptörleri (DBR), akus aorta ve karotid sinusta bulunan
yüksek basınç reseptörleri (YBR), anterolateral
hipotalamustaki ozmoreseptörler ve jukstaglomerüler
aparatus (JGA)’tur. Bunlardan başka, diensefalon ve
karaciğerde yer alan başka basınç reseptörleri de vardır.
ECF hacminin, kardiak outputun ve bunların sonucu
böbrek kan akımının (RBF) veya tek başına ECF
Na’unun azalması veya K seviyesinin yükselmesi, hacim
reseptörlerini ve en önemlisi JGA’u uyarır. Glomerüle
gelen afferent arterİollerin, glomerüle en yakın kısmında
yer alan ve içi renin hormonu ile dolu olan hücre
kümesine jukstaglomerüler apparatus (JGA) adı verilir.
Henle kulpunun yükselen kısmı da glomerüle gelen af
ferent ve efferent arterİollerin arasından geçer.
Tübülüsün afferent arteriole yaslanan epitel hücreleri
de koyu boyanan hücreler olarak diğer epitel
hücrelerinden daha farklı bir yapıdadır. Tübülüs
tümenindeki bu hücre grubuna da, makula densa adı
verilir. Makula densa hücrelerinin afferent arteriol
endotel hü crelerine tem as ettiği bölgede bazal
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membranları yoktur. Makula densa ile JGA hücreleri
arasında, bu nedenle çok yakın bir ilişki vardır. JGA’dan
salgılanan renin, plazmada bulunan angiotensiogeni
aktive ederek, angiotensin I ’ın angiotensin I l ’e
dönüşmesini sağlar. Angiotensin ird e adrenal korteksi
uyararak, zona glom erulozadan aldosteron
salgılanmasını uyarır. Aldosteron, tübüler sistemin bütün
segmentleri üzerinde, fakat özellikle de Henle kulpunun
yükselen kısmına, distal tübülüslere ve kollektör
tübülüslere tesir ederek Na’un tübüler geri emilimini
artırır. Kortikal ve medüller toplayıcı kanallarda Na geri
emilimi artarken, K ve H de lümene atılır ve idrarla
kaybedilir.
Kan veya plazma kayıplarında da aldosteron
sekresyonu arkus aortikum ve karotid sinüs üzerinde yer
alan baroreseptörlerden çıkan uyarılar doğrudan
hipotalamusu etkilemesiyle artar. Bu uyarı, merkeze
glossofaringeus ve vagus sinirleri tarafından iletilir.
Aldosteron salgılanması aynı zamanda serum K
seviyesindeki yükselmeyle ve adrenoglomerülotropin
hormonu ile direkt olarak da uyarılabilir. Na’un renal
tübüler geri emiüminde direkt ve indirekt etkileri olan
renal postaglandin, kinin ve atrial natriüretik faktör
(ANF) gibi başka hormonlar da vardır. Ancak bu
hormonların etkisi sadece ranal Na atıhmmı artırmaya
yöneliktir.
ECF hacmini belirleyen en önemli etkin Na olmasına
rağmen, sıvıların tonisite ve ozmolalitesini etkileyen
başka faktörler de vardır. Bunlar;
* renal su atılımı ve retansiyonu
* susuzluk
* su alım ı.
N orm al, plazm a ozm olalitesini 280 m O s/lt
civarındadır. Plazm a ozm olalitesi doğrudan
ölçülebileceği gibi, bazı rutin biyokimya tetkiklerinden
yararlan ılarak aşağıdaki form ül yardım ıyla da
hesaplanabilir.
Plazm a ozm olalitesi m O sm /lt= (plazm a Na
x2)+(BUN mgr/lt/2.8) + (Kan şekeri mgr/dl/18)
Glukoz ve üreden gelen ozmolalite, her biri için 5
mOsm/lt civarında olduğundan, kabaca serum Na miktarı
2 ile çarpılıp 10 eklenirse plazm a ozmolalitesini
bulunabilir.
Plazma tonİsitesinin devamlılığı ve su dengesinin
korunması, tamamen böbreğin idrarı dilüe etme ve
konsantre etme yeteneğine bağlıdır. Bu renal fonksiyon
anti-diüretik hormon (ADH) kontrolü altındadır. ADH,
normal koşullarda günlük İdrar miktarım, dansitesini ve
dolayısıyla total vücut sıvısını belirleyen en önemli
hormondur. ADH, arginine vazopressin olarak da bilinir
ve supraoptik ve para-ventriküler nöronlarda sentez
edilir. Bu nöronların arka hipofize doğru uzanan
aksonları vardır. Ozmo ve baroreseptörlerin uyarısı ile
ADH, buradan dolaşıma verilir. ADH’nin plazma yarı
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ömrü 10-20 dakikadır. Bu süre içinde karaciğer, böbrek
ve plazm ada bulunan vazopressinaz tarafından
dolaşımdan temizlenir. ADH, term veya pre-term tüm
bebeklerde m evcuttur. Ancak, norm al sentez ve
salgılanm a m ekanizm alarına rağmen, yenidoğan
böbreğin toplayıcı kanalları bu hormona karşı yeterince
duyarlı değildir.
Term bebeklerde Na homeostazı, pozitif bir Na
dengesi ile karakterizedir. Bu bebeklere ilave tuz
verildiğinde sıvı yüklenmesinde olduğunun tersine, Na
atılımındaki artış sınırlı kalır. Full-term bebeklerin tuz
yüklenmesini takiben gösterdiği Na atılım, 6-12 yaş
çocuğundaki değerin ancak % 10’u kadardır. Tuz
atılımmdald bu azlık, tek başına GFR’deki düşüklük ile
açıklanamadığmdan, asıl nedenin tübüler yetersizlik
olduğu sanılır.
Pre-term bebeklerde ise, term bebeklerin aksine
bazal Na atılımı yüksektir. Bunun nedeni de, adrenallerin
yükselen plazma reninine cevap verememeleri ve distal
tübülüslerin aldosterona daha az duyarlı olmasıdır. Bu
durum 33 haftadan önce doğan ve post-natal yaşı 2
haftadan küçük olan bebeklerde daha da belirgindir.
İdrardaki bu yüksek Na atılımı ile birlikte olan diürez,
düşük gestasyonel yaşlı bebeklerde, fetustaki yüksek su
ve tuz kontentine karşı verilen fizyolojik bir tepkidir.
Bebek post-natal yaşama hazırlanmak için derhal fazla
su ve tuzdan kurtulmak zorundadır.
Buna rağmen, hem term bebekler ve hem de term
bebeklere nazaran daha yüksek bir Na atılım ına
programlanmış olan pre-term bebekler, masif bir tuz
yüklenmesi ile karşılaştıklarında, bu programlanmış
miktarın üzerinde ek bir Na atılımı yapamamakta ve
hipermatremiye girmektedirler. Pre-term bebeklerde Na
geri emiliminin artması ve tuz kaybının azalması postnatal 4-15 günler arasında daha iyi hale geler. Ancak,
bu fetal görevin tamamlanma zamanı primer olarak
konsepsiyonel yaşa bağlıdır.
İNSENSİBLE (HİSSEDİLMEYEN) SIVI
KAYBI
İnsensible sıvı kaybı, akciğerlerden (Respiratory
Water Loss- RWL) ve deriden sürekli olarak kaybedilen
(T ransepitelial W ater L oss= LEW L) ve gözle
görülm eyen kayıplardır. Oda sıcaklığında doğal
koşullarda, full-term bir infantm deri ve akciğerler
yoluyla kaybedeceği “insensible sıvı” miktarı 28 cc/kg/
gün, nem oranı %50 olan bir küvöz içinde 12 cc/kg/gün
(bunun 7 cc/kg/gün’ü TEWL ve 4-5 cc/kg/gün’ü de
RW L), radiant olarak ısıtılan bir açık yatakta (öpen bed
veya heated bed) ise, 45 cc/kg/gün gibi birbirinden çok
farklı değerlerdedir. 25-27 haftalık bir gestasyonel yaşa
sahip pre-termlerde ise, toplam insensible kayıp 129 cc/
kg/gün’e ulaşabilir.
Pre-term bebeklerin vücut yüzeyleri ağırlıklarına

göre relatif olarak daha fazla olduğundan} bu bebeklerin
insensible sıvı kayıplan full-term bebeklere nazaran 34 misli daha fazladır. Bu kayıplar gestasyonel yaş
azaldıkça daha da artar ve bazen idrar miktarının çok
çok üstünde bir seviyeye erişerek, su ve tuz dengesini
çok yakından ve olumsuz şekilde etkiler. Solunumla
kaybedilen suyun miktarı, solunan havanın hacmi,
solunum hızı, vücut ısısı ve ortamın nem oram tarafından
belirlenir. Solunumla kaybedilen su full-term ve 32
haftadan büyük prematürelerin toplan insensible sıvı
kayıplarının 1/3’ünü meydana getirir. Daha immatür
bebeklerde ise, deriden kaybedilen su miktarı daha fazla
olduğundan bu oran daha düşüktür. Doyle ve Sinclair 8
ayrı çalışmanın sonuçlarım topladıklarında, full-term bir
bebeğin akciğerlerinden kaybettiği su miktanmn 4-5 cc/
kg/gün olduğunu bulmuşlardır. Nemli bir havanın
solunduğu, m ekanik ventilatörlerin kullanıldığı
bebeklerde solunum yolundan olan insensible sıvı kaybı
hemen hemen sıfıra iner.
İnsensible sıvı kaybının en büyük komponenti,
transepiteliel sıvı kaybı adı verilen deri yoluyla olan
kayıplardır. Buharlaşan su molekülleri, yüzeye çıkmak
için deriye diffüze olurlar. Stratum komeum tabakası,
yüzeyel kapiller ile epidermıs arasında yer alır ve
difüzyona karrşı en önemli direnç tabakasını meydana
getirir. İnfant ne kadar immatür İse, stratum komeum o
kadar ince ve bunun sonucu su moleküllerinin dışarı
diffüzyonu da o kadar fazladır. TEWL’u belirleyen en
önemli iki faktör, çevre ısısı ve konsepsiyonel yaştır. Bu
nedenle, transepiteliel sıvı kaybı permatür bebeklerde
daha fazladır. 1000 gr altındaki bebeklerde TEWL 1.
gün 110 cc/kg/gün, 5. gün 51 cc/kg/gün ve 3. haftada 28
cc/kg/gün miktarın d adır. Doğum kilosu arttıkça bu
kayıplar azalır, Transepiteliel sıvı kaybı ile çevresel nem
oran arasında da, ters bir linear ilişki vardır. Nemlilik
oranı %100’e eriştiğinde, transepiteliel sıvı kaybı azalır
ve bunun aksine nem oranı azaldıkça da artış gösterir.
Bebeğin vücudu plastik bir örtü ile örtüldüğünde, deriden
buharlaşan su zerrecikleri vücutla plastik araşma
hapsolur. Bir süre sonra, hapsedilen hava nem yönünden
giderek doygunlaşır ve bir süre sonra da transepiteliel
sıvı kaybı azalır. Bu yöntemle, çevresel nem oranının
%70’e yükseltilmesi mümkündür.
Bebeğin radyant olarak ısıtılması veya fototerapi
alması, insensible su kaybında değişikliklere yol açan
önemli bir çevresel faktördür. 25-27 haftalık bir pretermin ilk günlerindeki insensible sıvı kaybı 129 cc/kg/
güne ulaşabilir. Bebek açık yatakta radyant ısıya maruz
kalmakta veya fototerapi almaktaysa bu kayıp daha da
fazladır. Bebek küvöz içinde, nemli bir ortamda takip
edildiği takdirde insensible kayıpların önemli ölçüde
azaldığı görülür. Yaşamın ilk birkaç gününde, inkübatör
içinde ve nemli bir ortamda yatan pre-term bebeğin
günlük idame sıvısı gereksinimi 50-75 cc/kg’dır.
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Büyük yaştaki çocuklarda ise, doğal ortama ve 2729.5 C derecelik ısıya sahip oda içinde, her 100 Cal/kg
harcanmasıyla, deriden 30 cc/kg, akciğerlerden de 15
ec/kg insensİble sıvı kaybı olur (Tablo 2). Ateş, sıcak
hava ve terleme halinde bu miktar artar. Ateşli hastalarda
her 1 C derece ateş için insensible sıvı kayıpları 7 cc/kg/
gün daha fazladır.
Tablo 2: Günlük sıvı ve elektrolit kayıpları
Günlük Sıvı ve Elektrolit Kayıpları
Su ml/kg

Na MEq/kg

k mEq/kg

AKCİĞER
DERİ
DIŞKI
İDRAR

15
30
5
65

0
0.5
0.1
2-3

0
0.5
0.2
1-2

TOPLAM

115

2.6-3.6

1.7-2.7

Terleme ise gözle görülebilen ve yenidoğan
döneminde önemli olmayan bir kayıptır. Full-term
bebekler, oda ısısı 36 C’yi vücut ısıları da 37.5 C’yi
geçtiğinde terlemeye başlarlar. 36 haftadan küçük
bebekler ise, hayatın ilk günleri içinde hiç terlemezler.
Post-natal 15 günden sonra, en immatür bebekler dahi
terlemeye başlarlar. Ancak gene de ter bezleri iyi
gelişmemiş olduğundan bu yolla kaybedilen sıvı miktarı
dikkate alınmaz,
Bell ve arkadaşları harcanan her 100 kcal için dışkı
ile 5-10 cc su kaybedildiğini belirtmişlerdir. Bu kayıp,
ilk hafta içinde oral beslenmeyen bebeklerde en düşük
değerlerdedir. Fototerapi, dışkı ile atılan su miktarını İki
katma çıkarmaktadır. Yenidoğan döneminde barsak
rezeksiyonu yapılan bebeklerde de, dışkı ile atılan su
miktarında artış olmaktadır.
Büyüme için gereken ek su İhtiyacı ilk hafta içinde,
fizyolojik kilo kaybı esnasında dikkate alınmalıdır. Daha
sonra, büyüme gereksinimi için idame sıvısına 10-15 cc/
kg/gün ilave edilmelidir. Metabolik faaliyetler sonucunda
açığa çıkan endojen su miktarı 12 cc/kg/gün’dür.
TEDAVİNİN PLANLAMASI
Yenidoğanda olduğu gibi, daha büyük yaştaki
çocuklarda da sıvı dengesinin devamı için vücut ağırlığı,
vücut yüzeyi, kalori gereksinimleri, hissedilmeyen (in
sensible) sıvı kayıpları, idrar ve dışkı ile kaybedilen sıvı
miktarları ve büyümek için gerekli olan su miktarının
önceden bilinmesi gerekir. Bu dönemdeki sıvı elektrolik
gereksinemlerinin de özenle hesaplanması gerekir.
Sağlıklı bir insanda, günlük sıvı alımı ile atılımı
arasında bir denge vardır, Bu denge, aşağıdaki şekilde
özetlenebilir:
Eksojen Su + Endojen Su = Böbrek + Akciğer +
Deri + GIS ile kaybedilen Su.
İdame sıvıları hesaplanırken, çocuğun içinde
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bulunduğu ortamın ısısı ve nem oranı dahi göz önüne
alınmalıdır. Özellikle çocuk cerrahisi hastalarının sıvı
gereksinimleri karşılanırken, idame sıvılarına ek olarak
nazogastrik sonda, ileostomi ve jejunostomi gibi özel
sorunlara bağlı kayıpların da, uygun elektrolitleri içeren
sıv ılarla tam olarak yerine konulm ası ihm al
edilmemelidir. Çocuklarda bazal sıvı gereksinimi dışında
kalan bu tür replasm anlarm yenidoğan ve süt
çocuklarında 4 veya 8 saatlik, daha büyük çocuklarda
da 8 saatlik, dönemler halinde yapılması önerilir.
Kusmayla kaybedilen sıvının miktarı ve kompozisyonu
gastrointestinal sistemdeki tıkanıklığın seviyesine
bağlıdır. Hipertrofİk pilor stenozlu bir bebeğin kusmuğu
sadece mide sıvısını içerir. Mide sıvısında 100-130 mEq/
İt klor, 10-15meq/It potasyum ve 60-90 mEq/lt de
sodyum vardır (Tablo 3). Çocuk safralı kusmaktaysa,
kaybedilen duodenal sıvı içinde 135-145 mEq/lt sodyum,
100 mEq/lt sodyum, 100 mEq/lt civarında klor ve 5-10
mEq/lt potasyum mevcuttur. Diare veya ileostomi ile
kaybedilen sindirim sistemi sıvıları içinde ise 30-65 mEq/
İt NaCl ve yaklaşık 40 mEq/lt bikarbonat vardır (Tablo

3).
Tablo 3: Yetişkin bir insanda sindirim sistemi salgıları ve elektrolit
değerleri
Hacim

TDkrük
Mide
Safra
Pankreas
İnce barsak
Kolon

Na+
cc/gün

ClMEq/L

HC03
mEq/L

K+
mEq/L

mEq/L

1000-1500
1000-2000
300-600
600-800
2000-3000
■100

5-10
60-90
135-145
135-145
120-140
400

5-15
100-130
90-110
70-90
90-120
15

25-30
0
30-40
95-115
30-40
30

20-30
10-15
5-10
5-10
5-10
90

Sadece mide sıvısının kaybedildiği durumlarda bu
kayıplar 1/2 serum fizyolojik + Laktat solüsyonu + 2040 mEq/lt KCI, ileostomiden olan kayıpların Ringer
Laktat solüsyonu ve diareye bağlı kayıpların da 1/3 se
rum fizyolojik veya Ringer Laktat + KCI ile karşılanması
uygundur. İyi planlanmış bir sıvı-elektrolit tedavisi, in
sensible ve gözle görülen kayıplar dışında, çocuğun
hidrasyonu da göz önüne alınmalıdır. Hidrasyonun klinik
olarak tayininde derinin turgor ve tonusu, fontanelin
durumu, göz küreleri, derinin rengi ve ağız mukozasının
ıslaklığından yararlanılabilir, bu bulguların serum ve
idrar ozm olalitesi, serum üre, hem atokrit, serum
proteinleri ve elektrolit seviyeleri ile desteklenmesi
tedavi planının daha doğru yapılmasını sağlar.
Dinamik sıvı tedavisinin ana prensibi, hastanın çok
iyi monitorize edilerek, başlangıçtaki bu deneme yanılma
tedavisine çocuğun verdiği tepkilerin akışına göre
gereken değişikliklerin vakit geçirilm eden
yapılabilmesidir. Bu nedenle sık sık periferik nabız
kontrolü, akciğer ve kalp oskültasyonu yapılmalı ve tur
gor tonus yakından takip edilmelidir. BUN, Hb, Htc ve
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kan elektrolitleri 8 saatte bir kontrol edilmeli, çocuk
tartılmak ve saat başına düşen idrar miktarı ve dansitesi
bilinmelidir.
Yeni doğanlar, doğum sonrasında sıvı ve elektrolit
kaybına yol açacak hastalıklara sahip olsalar dahi, ilk
24 saat içinde herhangi bir defisit içinde değildirler.
Bunun nedeni, plasenta yoluyla dengenin korunmuş
olm ası ve biraz da hipervolem ik olm alarıdır.
Yenidoğanlarda ortaya çıkan ve düzeltilmesi gereken sıvı
elektrolit defisiteyle, genellikle ikinci 24 saat içinde
karşılaşılır.
Daha büyük çocuklardaki idame sıvı ve elektrolit
miktarının hesaplanmasında değişik formüller kullanılır.
Buamaçla, vücut yüzeyi (cc/1.73 m2), vücut ağırlığı (cc/
kg) ve kalori ihtiyaçları (cc/100 cal) temel alınarak
formülize edilmiş belli başlı üç yöntem vardır. 1500 cc/
1.73 m2 veya 100 cc/kg’a olarak yapılan sıvı hesapları
aşağı yukarı aynı değerleri verir.
0-10 kg arası =100 cc/kg
10-20 kg arası = lOOOcc + 50 cc/kg
20 kg üzerinde = 1500 cc + 20 cc/kg
Bu miktarlara insensible kayıplar da dahildir.
Sağlıklı bir çocukta her 100 kalorinin yakılması
sırasında 115 mİ su, 3.2 mEq Na ve 2.4 mEq K harcanır.
Kalori kayıplarına göre verilecek idame sıvı miktarı, bu
nedenle 100 kalori için 105 mİ olmalıdır, geri kalan 10
mİ endojen kaynaklardan karşılanacaktır.
Sağlıklı çocuklarda elektrolitlerin kaybedildiği yer
esas olarak böbreklerdir. İdrarla günde, 2-3 mEq/kgNa,
1-2 mEq/kg K ve 3-5 mEq/kg CI kaybedilir (Tablo 2),
Deriden ise, İnsensible sıvı kaybıyla beraber 0.5 mEq/
kg Na ve K kaybı olur. Akciğerler yoluyla elektrolit kaybı
olmaz. Bu nedenlerle, anormal kayıplan olmayan full
term bebeklerde ve daha yaşlı çocuklarda günde kilo
gram başına 2-3 mEq Na, 1-2 mEq K ve 3-5 mEq CI
verilmesiyle elektrolit dengesi korunabilir. 32 haftadan
büyük pre-term bebeklerde ise, verilecekNa miktarının
3 mEq/kg/24 saat ve daha küçük bebeklerde de 4-5 mEq/
kg/24 saat olması gerekir. Anne sütünde her 100 Cal de
1-1.5 mEq Na ve K vardır. İnek sütünde bu miktar 2-3
misli daha fazladır.
Yanık, p erito n it ve karın için inflam atuar
hastalıklarda ECF’nun bir kısmı devre dışı kalır. Bu
şekildeki kayıplara üçüncü boşluk kayıpları denir. Bu
hastaların idame sıvıları yüksek tutulmalıdır. Filston,
üçüncü boşluk kayıplarının karşılanabilmesi için pratik
bir yöntem geliştirmiştir. Bu yönteme gre, karın için
inflamatuar hastalıklarda, kamın her bir kadranı için total idame sıvısına %25 eklenmesi sıvı ihtiyacını
karşılamaktadır.
Büyük am eliyatlar sırasında, hasta am eliyat
süresince 10 cc/kg/saat %5 dekstrozlu Ringer Laktat
alm alıdır. Total kan hacm inin % 10’unu geçen
kanamalarda da, kan transfüzyonuna başlanmalıdır.

Kendisine başkasının kanının verilmesini istemeyen
Yehova şehitleri gibi insanlarda pre-operatif dönemde
kan alınmalı, hastaya alman kanın 3 misli kadar ringer
laktat verilmeli ve ameliyat sırasında hastanın kendi kanı
kullanılmalıdır.
DEHİDRATASYON
Vücut sulan çeşitli nedenlerle kaybedildiğinde, ECF
ve ICF hacimlerinin azaldığı ve bu sıvı bölmelerindeki
elektrolit konsantrasyonlannın da relatif olarak arttığı
görülür.
P lazm a
protein
ve
elektrolit
konsantrasyonundaki bu göreceli artışa bağlı olarak se
rum ozmolalitesinde artar, böbrek kan akımı (RBF)
azalır, oligüri ve üremi ortaya çıkar. Daha önceki
bölüm lerde anlatıldığı gibi ADH salgılanmasının
uyarılmasıyla vücutta su tutulmasına çalışılır. Aynı
zamanda renin-angiotensin mekanizması da harekete
geçer,
Su kayıplarının klinik semptom ve bulguları,
susuzluk hissi, akut kilo kaybı, halsizlik, turgor tonus
azalması, mukozaların kuruması, taşikardi ve oligüridir.
Şiddetli dehidratasyon tedavi edilmediği takdirde,
halüsİnasyon, delirium ve şokla sonuçlanır.
Dehidratasyonun (DH) bir çok klinik bulgusu
yanında, olayın derecesinin tespiti en iyi çocukların
tartılmasıyla anlaşılabilir. Dehidratasyon akut olarak
kaybedilen vücut ağırlığına göre derecelendirilir. Bebek
ve küçük çocuklarda, %5 kilo kaybı hafif DH, %5-10
kilo kaybı orta derecede DH ve % 10-15 kilo kaybı da
şiddetli DH olarak tanımlanır. Bebeklerin % 157in
üzerindeki akut kilo kaybına yol açan dehidratasyonla
yaşam aları m üm kün değildir, büyük çocuk ve
yetişkinlerin ise, total vücut suyu (TBW) ve ECF vücut
ağırlıklarının daha küçük bir yüzdesini oluşturduğundan,
daha küçük miktardaki sıvı kayıplarıyla dehidratasyona
girmeleri mümkündür. Bu yaş gruplarında da, %371ük
bir akut kilo kaybı hafif DH, % 6’lık kayıplar orta
derecede DH ve %9’luk kayıplar da şiddetli DH olarak
kabul edilir.
Kilo kaybı yanında, bazı fizik muayene bulgulan
da dehidratasyonun derecesinin ve tipinin tespit
edilmesinde yardımcıdır. Dehidrate hastaların, ağız
mukozalan ve dilleri kumdur, göz küreleri, düşen göz
içi basıncı nedeniyle içeri çökmüştür. Turgor tonus
azalmıştır. Turgor muayenesi göğüs, karın veya glutea
derisinde cilt ve cilt altı dokusu beraberce kavranarak
yapılır. Bebeklerde ön fontanelin kabarıklığını kaybettiği
görülür, Flastanm nabız hızı yüksektir ve güçsüzden Şok
mevcutsa, hipotansiyon, siyanoz ve periferik dolaşım
bozukluğu da vardır (Tablo 4).
Hafif derecedeki DH’da ağız mukozası kurudur.
Hasta huzursuzdur. Deri rengi pembedir, Turgor
azalmıştır. Hastanın idrar miktarı azalmış (oligüri),
dansitesi yükselmiştir, susuzluk hissivardır. Bu kliniğe
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Tablo 4: Çeşitli tip dehidratasyonlarda klinik bulgular

ECF Hacmi
ICF Hacmi
Deri rengi
Derinin ısısı
Turgor
Mukoza
Göz küresi
Fontanel
Psişik durum
Nabız
Kan basıncı

b o ta n ik DH

h ip o to n ik DH

H ip e rto n ik DH

Azalmış { + + }
Normal
Gri
Soğuk
Azalmış ( + )
Kuru
Çökük
Çökük
Letarjik
Yüksek
Düşük

Azalmış (+ + + )
Artmış (+ )
Gri
Soğuk
Azalmış ( + + )
Hafif nemli
Çökük
Çökük
Koma
Yüksek
Düşük

Azalmış (+ )
Azalmış 8 + )
Gri
Soğuk veya sıcak
Azalmış (+ ) veyaN
Çok kuru
Çökük
Çökük
irritable
Yüksek
Düşük

sahip hastaların günlük idame sıvılarına, başlangıçta
amprik olarak 25-50 cc/kg ilave edilmelidir.
Orta derecedeki DH’da ise, turgor anında tonus da
azalmıştır. Fontanel ve göz küreleri çöküktür. Hasta
taş ikar di, periferal venleri kollabedir. Bu hastaların ateşi
de olabilir. Bu grup hastaların günlük idame sıvısına da
50-100 cc/kg eklenmelidir.
Şiddetli DH olan hastanın nabzı hızlı ve zayıftır,
Hipotansiyon ve hatta hipovolemik şok mevcuttur. Şuuru
bulanıktır, deri soluk veya siyanotiktİr. Hasta genellikle
hipotermiktir, ancak bazen yüksek ateş ve hatta buna
bağlı konvulsiyon da görülebilir. Bunlarda da günlük
İdame sıvısına 100-150 cc/kg ek yapılmalıdır.
Dehidrate hastalarda kabul edilebilir idrar çıkımı 0.5
cc/kg/saattir. Doku perfuzyonunun yeterli olduğu, ancak
2 cc/kg/saatlik idrar çıkımı elde edildiğinde söylenebilir.
Plezm a ozm olalitesinin idam esi esas olarak
EC F’deki Na konsantrasyonuna bağlı olduğunda,
dehidratasyon, bu iyonun ECF konsantrasyonuna göre
3 tip altında da incelenebilir. Bunun tek istisnası, diabetik
keto asid o zd ak i h ip erto n ik D H ’dur. D iabetik
ketoasidozda serum Na konsantrasyonu normal veya
düşük olmasına karşılık, yüksek kan şekeri nedeniyle
hiperozmolaî bir dehidratasyon vardır. Buna göre;
* İzotonik DH (Plazma Na değeri 130-145 mEq/lt
arasındadır)
* Hipotonik DH (Plazma Na değeri 130 mEq/lt nin
altındadır)
* Hipertonik DH (Plazma Na değeri 145 mEq/lt’nin
üstündedir.
İzotonik (izonatremik) DH’da su ve elektrolit kaybı
sadece E C F ’den oluşm uştur. Bu nedenle ECF
ozmolatitesined bir değişiklik meydana gelmediğinden,
IC F ’den EC F’ye doğru bir sıvı geçişi olmaz ve
kayıplarECF’ye ait kalır. Hipotonik (hiponatremik)
DH’da ise azalan ECF ozmoîalitesi nedeniyle, dengenin
tekrar kurulması amacıyla ECF’deki suyun bir kısmı
ICF’ye geçerek, ECF hacminin biraz daha azalmasına
neden olurken, ICF hacminde de artış olur. Hipertonik
(hipernatremik) D H ’da da artan ECF ozmoîalitesi,
ICF’den ECF’ye bir miktar suyun geçmesine ve sonuçta
hem ECF ve hem de ICF hacminin azalmasına yol açar,
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Dehidrate bir hastada tedaviyi planamadan önce,
plazma elektrolitleri (H C 03, Na, Cl, K, Mg ve CA),
arteriyel kan pH, pC 02, p 0 2 değerleri, BUN, kreatinin,
hemoglobin ve hematokrit, idrar dansitesi, tam idrar
tetkiki ve EKG çalışılmalıdır. Dehidrate çocukların he
moglobin ve hematokrit değerleri hemokonsantrasyon
nedeniyle yükselmiştir. Ancak, daha önce anemisi olan
çocuklarda hemoglobin değeri normal bulunabilir.
Azalan GFR sonucunda, serum kreatinin ve BUN
değerleri yüksektir. BUN ve serum kreatinin
seviyelerindeki artışın, primer bir böbrek hastalığına mı,
yoksa prerenal hipovolemiye mi bağlı olduğunun
anlaşılabilm esinde idrar dansitesi yardım cıdır,
dehidratasyona rağmen idrar dansitesinİn 1020’nin
altında bulunm ası, daha çok renal bir patolojiyi
düşündürmelidir. Buna karşılık böbrek hastalıklarında
görülebilecek proteinüri, silendirüri, lökositveya eritrosit
gibi idrar tahlili bulgularının dehidratasyonda da
g örülebileceği unutulm am alıdır. Bu durum
dehidratasyonun tedavisini takiben tekrarlanacak idrar
tahlili ile açıklığa kavuşturulmalıdır.
TEDAVİNİN ANA HATLARI
Dehidratasyon tedavisinde en sık hata rehidratasyon
amacıyla kullanılacak sıvınınseçiminde yapılır. Doğru
bir tedavi planı için, hastanın dehidratasyonunun derecesi
ve tipinin baştan belirlenmesi gerekir.
Rehidratasyon tedavisi üç bölüm altında incelenir;
* Birinci evre: Hızlı bir şekilde ECF hacminin
artırılarak böbrek ve sistemik dolaşımın normale
döndürülmesi.
■ ikinci evre: Dolaşımın retorasyonunu takiben bu
sefer daha yavaş bir tempoda ECF ve ICF hacimlerinin
ve elektrolit konsantrasyonlarının dengesinin sağlanması.
• Üçüncü evre: Ağızdan beslenmeye geçilmesi.
Dehidrate çocuklarda, şok ve hipovolemiye bağlı
kardiak ve renal komplikasyonların önlenebilmesi
amacıyla, ilk anda yapılması gereken işlem plazma
hacm inin hızlı b ir şekilde restore edilm esidir.
Çocuklardaki şok bulgulan yetişkinlerdeki kadar belirgin
olm ayabildiğinden, tablonun gözden kaçırılm ası
m üm kündür. D am ar içi sıvı m iktarının % 5’i
kaybedildiğinde, kan basıncı vazokonstriksiyonla nor
mal değerlerde tutulabilir. Bu nedenle, hipovolemi ve
şoktaki çocuklarda, arteriyel tansiyon değerinden ziyade,
cilt ve mukozalardaki solukluk, taşikardi, periferik
venlerdeki kollaps ve şuurdaki bulanıklık daha önemli
ve güvenilir bulgulardır, İdeal olarak da bu safhada
verilecek sıvının damar içinde kalması arzulanır. Buna
sağlayacak olan kan ve plazm a gibi sıvılar,
hazırlanmalarının uzun süre alması ve vericiyle ilgili rutin
te stle r tam am lanm adan kullanılm aları tehlikeli
transfüzyon komplikasyonlarına yol açması nedeniyle
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pratik değildir. Bu amaçla tercih edilecek en uygun sıvı
ringer Laktat veya izotonik NaCl’dür. Bu iki sıvı da
ozmolalite ve Na konsantrasyonu açısından plazmaya
en yakın değerlere sahiptir. Verilecek sıvının başlangıç
dozu hiçbir laboratuar sonucu beklenmeden 20 cc/kg
olmalıdır. Cilt rengi ve kapiller doluş normale dönene
kadar sıvı replasmanma hızlı bir şekilde devam edilir.
Bu sırada, idrar sonrası da takılarak idrar miktarı da
monitorize edilir. Saatlik idrar miktarının en az 1 cc/kg
olması sağlanmalıdır. Sıvı replasmanım takiben vital
bulguların düzelip sonra tekrar bozulması, kanamanın
veya sıvı kaybının devam ettiğini gösterir. îdrar çıkımı
sağlandıktan sonra gerekiyorsa kristalloid, kolloid veya
kan trans füzyonuna geçilir. K hasta idrar yaptıktan, renal fonksiyonla ilgili laboratuvar sonuçları elde
edildikten sonra sıvıya eklenebilir. Böylece hızlı bir
şekilde dolaşım restore edildikten sonraki 24 saat içinde
sıvı ve elektrolit homeostazı daha yavaş bir tempoyla
normale getirilebilir.
Böbrek fonksiyonları normal olan yenidoğanlarm
saatte 2-2.5 ml/kg miktarında ve 250-290 mOs/kg ve
idrar yoğunluğunun da287±7 mOsm/kg olması gerekir.
İdrar m iktarı ve yoğunluğu hidrasyonun durumu
hakkında doğrudan bilgi veren parametrelerdir.
Barsak gangreni veya perforasyonu olan çocuklarda
dahi, ameliyat öncesinde sıvı replasmanı yapılacak kadar
zaman vardır. Bu yapılmadan ameliyata alman, kan
hacmi azalmış bir çocukta anestetik ilaçların yol açacağı
vazodilatasyon ve hipotansiyon tabloyu daha da içinden
çıkılmaz hale getirir. Sıvı hacmi yanında kan pH, P C 02,
P 0 2 ve elektrolitlerin takibi ile asitbaz ve elektrolit
değerleri de düzeltilmelidir.
Düşük idrar miktarı ile birlikte BUN’in de (kan üre
nİtrogeni) yüksek bulunması, akut böbrek yetmezliği
veya kötü renal perfiizyona bağlı pre-renal azotemiyi
düşündürür. Böbrek yetmezliğinde hastaya verilecek
sıvının kısıtlanması, pre-renal azotemide ise artırılması
gerektiğinden, tedavileri birbirinin tam tersi olan bu iki
durumun kesin olarak ayırdedilmesi gerekir. Bunu
sağlamak amacıyla, BUN’i %20 m g’m üzerinde ve idrar
çıkımı 1 ml/kg/saat olan hastalara, önce l(5 -l/2 ’lik se
rum fizyolojik ve %5 dekstroz karışımı sıvı 20 cc/kg7a
olarak 1-2 saat içinde hızlı bir şekilde verilir. Bu sıvı
replasmanım takiben idrar miktarı artış gösterirse, olayın
prerenal olduğu anlaşılır. Sıvı verilmesinin ardından,
beklenen idrar artışı olmadığı takdirde 1 gr/kg mannitol
veya 2-3 mg/kg furosemide IV verilebilir. Oligüri İsrar
ediyorsa, olayın böbrek yetmezliği olduğu kabul edilir.
Bunu doğrulamak için de idrar ve serum Na ve kreatinin
değerleri çalışılarak fraksiyonel Na atılımı hesaplanır.
İdrar/serum Na
FrNa= — —-------- — ------ x 100
İdrar/serum Cr

Bu değerin, %2.5-3 ‘ten daha yüksek olması akut
renal yetmezliğin önemli bir bulgusudur.
DAMAR YOLU
Özellikle yenidoğan ve süt çocuklarında, ameliyat
öncesi ve sonrası bakım sırasında, sıvı replasmanı ve IV
tedavilerin yapılabilmesi amacıyla uygun bir damar
yolunun temin edilmesi, hekimi hem çok meşgul eden
ve hem de yoran bir işlemdir. Çocuklar iğneden
korktuklarından, kan alınması veya enjeksiyon yapılması
için kendilerine önerilen en iyi niyetli ve en dürüst
yaklaşımlardan dahi kaçınırlar.
VenÖz kan alımı da, çocuk cerrahisi kliniklerinde
sıklıkla başvurulan bir işlemdir. Çocuklarda kan alma
işlemi için antekübital venlerin, IV sıvı verilmesi için
de el sırtındaki venlerin kullanılması uygundur.
Geçmişte, kan almak amacıyla sıklıkla femoral ve
juguler venler kullanılırdı. Ancak, femoral venden kan
alınm asının septik kalça artritine, fem oral arter
yaralanmasına ve alt ekstremite gangrenlerine yol
açtığının görülm esi ile bu venin kullanılm ası
terkedilmiştir. Juguler venl erden kan alınmasını takiben
de hematom, kardiak arrest ve mediastinal kanama
görülebilir.
Günüm üzde,
biyokim yasal
analizlerin
m ikrotekniklerle yapılm aya başlanm ış olması ve
topuktan alınacak az miktardaki bir kanla ölçümlerin
yapılabilmesi bu sor unlan azaltmıştır. Daha fazla kanın
gerektiği durumlarda ise antekübital veya kafa derisi
venleri (sealp ven) kullanılmalıdır. Bu işlem mutlaka iki
kişi tarafmdanyapılmahdır.
IV sıvılar infüzyon pompasıyla verildiklerinde,
sıvının akışı damar duvarı zedelendiğinde de devam
edeceğinden, sıvı giriş yerinin üstünün böyle bir durumun
farkedilmesi amacıyla açık bırakılması uygundur. IV
sıvının damar dışına infıltre olduğu farkedildiğinde, cilt
nekrozunu önlemek için derhal sıvı kapatılmalı ve katater
yeri değiştirilmelidir.
Şoktaki hastalarda, şişm an veya prem atüre
bebeklerde perktitan tekniklerin ısrarla kullanılmasına
devam edilmesi ve bu konuda deneyim kazanılması, bu
çocuklarda cut-down yapılma gereksinimini azaltmasına
karşılık, her hekimin cut-down yapmasını bilmesi de
gereklidir, Cut-down antekübital, üst kolda bazilik ve
sefalik, boyunda ekstemal ve intemal jugüler venler, inguinal bölgede femorall ve ayak bileğinde de safen
venlerden yapılabilir, Yüzey el olması ve kolay mobilize edilebilm esi nedeniyle çocuklarda daha sık
kullanılan ayak bileğindeki safen venden yapılan cutdown’m bazı dezavantajları vardır, Bunlardan birisi, bu
bölgenin ameliyat ve anestezi sahası dışında kalması
nedeniyle sıvının damar dışına infıltre olup olmadığının
ve bağlantıların ayrılıp ayrılm adığının anestezist
tarafından farke dilmeme sidir, İkincisi, travma veya
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büyük tüm ör am eliyatlarında am eliyat sırasında
oluşabilecek vena kava inferior yaralanmalarında, alt
ekstremiteden yapılacak transfuzyonların dolaşımın
restorasyonuna katkısının olmayacağıdır. Üçüncüsü, bu
yenlerde septik flebit sıklığının daha yüksek olmasıdır.
Uzun süreli takiplerde, safen ven cut-down’ı yapılan
hastalarda varikÖz venlerin geliştiği görülmüştür.
Arteriyel cut-down yapılabilecek periferik arterlerin
sayısı fazla değildir. Bunlar, radial, ulnar, brakial, dorsalis pedis, posterior tibial arter, temporal ve umbilikal
arterlerdir. Kullanılabilecek en pratik arter el bileğindeki
radial arterdir. B ebeklerde ise, tem poral arter
kanülasyonunun diğer arterlere göre bazı üstünlükleri
vardır. Bunlar, kateterin tespitinin ekstremitelere göre
daha kolay olması ve bu bölgelerde oluşacak bir dolaşım
bozukluğundan sonuçlarının bir ekstremitedekinden
daha az zararlı ve tedavisinin de kolay olmasıdır. Ayrıca
arteriyel kan gazlarının hem temporal ve hem de
umbilikal arterden monitorizasyonu, hipoksik bir
bebekte ne kadar kanın duktus arteriozus yoluyla sağdan
sola geçtiğinin anlaşılmasını sağlar. Ancak, temporal
arter kanülasyoun sonrasında serebral emboli ve
infarktüsîerin de oluşabileceği unutulmamalıdır.
Arteriyel kataterlerin tıkanmaması için he 100 cc ’de
100’ü heparin olan karışımların saplama şeklinde sürekli
infüzyonu gereklidir.
Perkütan subklavian ven kateterizasyonunun,
myokard perforasyonu, pnömotorak, hemotoraks, aritmi,
hİdromediastinium, hidroperiakardium, pulmoner ve
hava embolileri gibi tehlikeli komplikasyonlara yol
açabilm e p o tan siy elin e sahip olm ası nedeniyle
çocuklardaki kullanımı diğer infuzyon metodlarmm
kullanılmasının pratik olmadığı veya imkansız olduğu
durumlarla sınırlandırılmalıdır. Cerrah, çocuklarda
subklavian katater takmadan önce mutlaka bu işlemi
y etişk in lerd e denem eli ve belli bir tecrübeyi
kazanmalıdır. Gene de 5 kilogramdan daha düşük
ağırlıktaki bebeklerde subklavian kateter takılmasından
kaçınılmalıdır.
İnguinal bölgeden safen venİn kataterize edilmesi
ile İnferior vena kava ve sağ atriuma CVP ölçümü veya
santral TPN için ulaşılabilir.
GÖBEK DAMARLARININ KATETERiZASYONU
Göbek kordonu bağlandığı yerin biraz altından
kesildiğinde, kord içindeki Warthon jölesi içinde,
umblikal ven ortada daha geniş çaplı oval bir yapı, bunun
iki yanında arterler küçük hıptı noktalan halinde görülür.
Hayatın ilk günlerinde, bu damarla Warthon jölesi içinde
bulunarak, stile yardımıyla dilate edildikten sonra
kateterize edilebilir. 12 güne kadar cut-down’a gerek
kalmadan kateterizasyonun yapılabileceği belirtilirse de,
üçüncü günden sonra bu işlem oldukça zordur. Göbek
kordonu kuruyup düştükten sonra kataterizasyon
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yapılması gerektiğinde, vene göbek üstünden artere de
göbek altından 0,5-1 cm uzaklıktan yapılacak bir keşi
ile cut-down yapılması gerekir. Umblikal ven içine
sokulan katater, inferior vena kava’ya ulaşabilmek için
duktus venozus’u ve sol hepatik veni katetm ek
zorundadır. Bu işlem sırasında bir engelle karşılaşılması,
katater ucunun büyük bir olasılıkla portal venin sağ veya
sol dallarına girmiş olduğunu gösterir, bu durumda
katater hiçbir şekilde zorlanmamak, ileri geri hareketlerle
engel aşılmalıdır. Katater yerleştirildikten sonra, kanın
rahatça enjektöre dolduğu görülm eden sıvı
verilmemelidir. Film çekilerek kataterin lokalizasyonu
da tespit edilmelidir, kataterin ucunun diafragmanm 1
cm üzerinde, inferior vena kava İçinde olması arzu edilir.
Bu kontroller yapılmadığı takdirde, bir pıhtının sağ kalbe,
karaciğere veya dalağa itilmesi mümkündür. Umblikal
ven yoluyla hipertonik sıvıların infüzyonu portal vende
veya splenik vende tromboza (%3-33), karaciğer
apsesine veya karaciğer nekrozuna yol açabilir. Umblikal
ven yoluyla yapılan kan değişim lerini (exchange
transfuzy on) takiben ince barsak perfrasyonl arıyla da
karşılaşılabilir, Bunun nedeni katater ucunun portal ven
içinde kalarak retrograd mezenter ven trombozuna yol
açmasıdır, Bu nedenlerle, umblikal kateterizasyonuna
karar verildiğinde, işlemin yarar ve zararının çok iyi
değerlendirilmesi gerekir.
Umblikal arter ve/veya ven kateterizasyonu
• kan değişimi (exchange transfüzyon)
• arteriyal kan gazı, pH ve kan basıncının
monitorizasyonu
■santral venöz basınç ölçülmesi
• sıvı replasmanı
gibi amaçlarla yapılabilir. Ancak umblikal ven,
komplikasyonlarının fazlalığı nedeniyle sıvı replasmanı
için asla rutin olarak kullanılmamalıdır.
Doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde umblikal
arterin de kan gazı, kan basıncı monitorizasyonu
amacıyla kataterizasyonu mümkündür. Bu arter aynı
zamanda, kardiak kateterizasyon veya anjiografi
amacıyla da kullanılabilir. Önce bir stile yardımıyla di
late edilen umblikal arter için ekatater sokulduktan sonra,
ilk 1-2 cm5de, mesaneye yakın bir yerde karın ön
duvarında bir takıntıyla karşılaşılabilir. Umblikal ve
hipogastrik arterlerin birleşim yeri olan bu noktanın,
katatere hafif ve devamlı bir basınç uygulanması ve
göbek kordonunun yukarı doğru çekilmesiyle aşılması
mümkündür. Bu sırada, kataterden %1 ’lik adrenalinsiz
citanest verilmesi, arteriel spazmın çözülmesine yardımcı
olur. Katater biraz daha (2 cm ilerletilirse, ucunun aort
bifurkasyonuna gelmesi sağlanır. Katater son pozisyonda
ucunun diaframm 1 cm üzerinde, duktus arteriozus
altında torasik aorta veya renal arter aynm erinin altında
kalmalı ve bu durum çekilecek filmle saptanmalıdır.
Birinci lokalizasyon vazospazm ve tromboembolik
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komplikasyonların daha az görülmesi nedeniyle tercih
edilmelidir. Kataterin açık kalması için sürekli dilüe
heparinli sıvı İnfüzyonu yapılmalıdır. Kataterden kan
aspire edilemiyorsa sıvı vermek yerine kateter biraz geri
çekilmelidir. Umbilikal arter kateteri 3 hafta kadar
yerinde bırakılabilirse de, sepsis ve trombus olasılığına
karşılık işlevini tamamlar tamamlamaz çıkarılmalı ve
sürenin 4-5 günü aşmasına asla izin verilmemelidir.
Um blikal arter kateterizasyonunu takiben alt
ekstremitelerde arteriyel spazm (%3-6), renal arter veya
aorta trombusler görülebilir (%3-5). Pıhtının sistemik
arterlere karışması da ayak parmaklarıda embolik
hadiselere yol açabilir. Diğer komplikasyonlar, kanama,
barsak perforasyonu, enfeksiyon ve sepsistir.
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