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Hipertansiyon, tüm dünyada kardiyovasküler hastalıklar (KVH) ve erken 
ölüm için en önemli değiştirilebilir risk faktörüdür (1-4). 2010 yılındaki 
sıklığı yüksek gelir düzeyi olan ülkelerde %28.5, düşük-orta gelir düzeyi 
olan ülkelerde %31.5 olarak rapor edilmiştir (2).  Gözlemsel çalışmalarda, 
hipertansiyon ile KVH ve ölüm arasındaki ilişki güçlü bir şekilde ortaya 
konmuştur (5,6). Antihipertansif ilaçlar kan basıncı ve hedef organ 
hasarının azaltarak bu riski önemli ölçüde düşürebilmektedir (7). 
Antihipertansif ilaç seçeneklerinin çeşitliliğine rağmen, hipertansif 
hastaların %10-15’inde dirençli hipertansiyon (8,9) ve yaklaşık %0,5’inde 
yanıtsız hipertansiyon olduğu gösterilmiştir (10). İlaçların serum veya 
idrar düzeyleri ölçüldüğünde tedaviye dirençli hipertansiyon saptanan 
hastalarının %25-65’inde antihipertansif tedaviye uyumsuzluk olduğu 
rapor edilmiştir (11-13).  Metabolik hastalıklar hemen her zaman sağlıksız 
yaşam şekilleri ve genetik yatkınlıklarla ilişkili olduğu için, hayat boyu 
tedavi gerektirir ve bu durumda ilaç uyumsuzluğunu beraberinde 
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getirir (14). Bu amaçla, hastalığın patofizyolojisinde yer alan moleküler süreçlerin düzeltilmesi 
yeni tedavi yaklaşımları olarak karşımıza çıkmaktadır.  Dolayısıyla, yeni tedavi yöntemlerinin 
geliştirilmesi bu yüksek riskli hastaların tedavisinde yeni yaklaşımlara yol açabilecektir. Bu 
noktadan hareketle, hipertansiyon için aşı tedavisi yaklaşımı gündeme gelmiştir.

Hipertansiyonda Aşı Tedavileri

Aşılar büyük ölçüde enfeksiyon hastalıkların korunmasında kullanılırlar. Aşılamada temel prensip, 
spesifik antijenler kullanılarak, spesifik antijenlere veya onları üreten hücrelere karşı spesifik 
immüniteyi aktive etmektir (15). Tedavi amacıyla yapılan aşılamada, tedavinin hedeflediği 
moleküllere veya bölgelere karşı immünizasyon veya tolerans oluşturulmaya çalışılır. 

Enfeksiyonlarda kullanılan aşılamada sitotoksik T lenfositlerini aktive etmek ve antikor 
oluşturmak hedeflenir. Buna karşın hipertansiyon için kullanılan aşılamada sadece antikor 
oluşumu hedeflenir, sitotoksik T lenfositlerinin aktivasyonu istenmez. Böylelikle sitotoksik T 
lenfositler anjiotensin üreten hücrelere sitotoksisite göstermez. Bunun için T hücre epitopu 
içermeyen kısa antijen peptidleri kullanılır ve bu peptidlere yabancı T hücre epitopları içeren  bir 
taşıyıcı eklenir (15)

Yaklaşık 60 yıl önce hipertansiyon tedavisinde aşılama konusunda deneysel çalışmalar yapılmaya 
başlanmıştır. Hipertansiyon patogenezinde renin-anjiotensin sisteminin (RAS) önemli rolü 
olduğundan dolayı, daha çok RAS hedeflenmiştir. 

Aşı Hedefi: Renin

Hayvan modellerinde renini hedefleyen ilk aşı çalışmaları oto-immün yanıta bağlı gelişen 
nefrit nedeniyle başarısız olmuştur (15). Böbrek dokusunda çok miktarda renin bulunduğu için 
buna karşı antikor geliştirilmesinin mümkün olmadığı savunulmaktadır (16). Son zamanlarda, 
“keyhole limpet haemocynanin” (KLH) ile birleştirilen altı peptid (renin yapısında bulunan) ile 
bir aşı geliştirilmiştir (17). Bu aşıların bazısı (rH32 ve hR32 epitop aşıları) ile spontan hipertansif 
sıçanlarda sistolik kan basıncında düşüşler elde edilirken, Sprague Dawley sıçanlarında 
antihipertansif etki görülmemiştir.  Aşı sonrası antikor düzeyleri yükselmiş ve renine bağlanma 
görülmüştür. Belirgin bir oto-immün organ hasarı saptanmamıştır. 

Aşı Hedefi: Anjiotensin II (Ang II) ve Reseptörleri

Bir AT1 aşısı olan ATR12181 hayvan modellerinde güvenli bir şekilde hipertansiyon gelişimini 
azaltmış ve hedef organ hasarını önleyebilmiştir (18). 
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KHL ile konjüge edilmiş Ang II ile immünizasyon farelerde anti-Ang II antikor üretimine neden 
olmuştur. Ang II infüzyonu ile immünize olmayan farelerde kan basıncı yükselirken, aşılanan 
farelerde sistolik kan basıncı, kardiyak fibrozis ve hipertrofi belirgin olarak azalmıştır (19).  Başka 
bir deneysel çalışmada, insan Ang II reseptör tip 1 ile Qβ virüs benzeri partiküller konjüge edilerek 
ATR-001 peptid aşısı (ATRQβ-001 aşısı) elde edilmiş  (20).  ATRQβ-001 aşısı, hipertansif (Ang II 
aracılığıyla oluşturulan farelerde) ve spontan hipertansif sıçanlarda kan basıncını belirgin olarak 
düşürmüştür (21). Yine, hepatit B core-Ang II füzyon proteinini kodlayan plazmid vektör spontan 
hipertansif sıçanlara verildiğinde Ang II’ye karşı en az 6 ay süren antikor yanıtı oluşmuştur (22).  
Buna karşılık oto-reaktif T hücre aktivasyonu olmamıştır.  Bu sıçanlarda sistolik kan basıncında 
anlamlı azalma görülmüş ve bu azalma en az 6 ay devam etmiştir. Ek olarak, kalp dokusundaki 
perivasküler fibrozis belirgin azalmıştır. 

Çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü faz IIa klinik bir çalışmada, hafif-orta derecede 
hipertansiyonu olan 72 hastada bir Ang II aşısı olan CYT006-AngQB’un etkinliği test edilmiş (23). 
Hastalar 3 gruba ayrıldıktan sonra gruplara 0, 4. ve 12. aylarda CYT006-AngQB 100μg, 300 μg 
ve plasebo verilmiş. CYT006-AngQB 100 μg ile ambulatuar kan basıncında değişiklik olmazken 
300 μg alanlarda kan basıncında ortalama -9/-4 mmHg düşüş elde edilmiş ve özellikle sabahları 
kan basıncı düşüşü daha fazla olmuş. Yan etkilerin çoğu  hafif ve daha çok injeksiyon bölgesinde 
reaksiyonlar şeklinde görülmüş  (23). Bununla birlikte aynı aşıyla yapılan hızlandırılmış aşılama 
takvimi ile (0, 2., 6., ve 10. haftalarda aşılama) ile başarısız sonuçlar elde edilmiştir. Bu olumsuz 
sonuçlar, hızlandırılmış aşılama takvimi ile oluşan antikorların AngII’ye afinitesinin daha az 
olması ile açıklanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla, aşılama sıklığının artırılmasından çok dozunun 
artırılmasının daha etkili olduğu düşünülmektedir (24). Buna karşın, bu aşılamanın uzun dönem 
güvenilirliği ve etkinliği açısından daha fazla çalışmaya gereksinim olduğu düşünülmektedir (15). 

Başka bir faz II, randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışmada, yeni bir adjuvan kullanılan  ve 
bir Ang aşısı olan “CoVaccine” HT doz sınırlayıcı yan etkilerinden dolayı erken sonlandırılmıştır 
(15). Bu arada halen aşı olarak Ang II DNA (AGMG0201)’in kullanıldığı bir faz 1a/2  çalışması devam 
etmektedir (15).

Aşı Hedefi: Anjiotensin I

Tetanustoksoid (TT) ve KHL Ang I için iki ana taşıyıcıdır ve KHL taşıyıcı protein olarak kullanışlı 
bulunmuştur (25). Çift kör, randomize, plasebo kontrollü faz I/II klinik bir çalışmada, bir Ang I 
aşısı olan PMD3117’in güvenli olduğu ve insanlarda etkili bir immünojenite oluşturduğu rapor 
edilmiştir. Ancak bu aşı klinik çalışmalarda, muhtemelen Ang II ve renin arasındaki “feedback” 
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den dolayı kan basıncını düşürmemiştir (26). AngI’in değiştirilmesiyle elde edilen ve yeni bir 
peptid olan Ang-R ile Ang I ve II’ye karşı immün yanıt oluşarak spontan hipertansif sıçanlarda 
sistolik kan basıncında düşme olduğu görülmüştür (27).

Sonuç olarak, hipertansiyon tedavisinde yaşam tarzı değişikliklerine ek olarak kullandığımız 
antihipertansif ilaçlar epidemik bir sağlık sorunu olan hipertansiyonun toplumsal kontrolünde 
değişik nedenlerden dolayı yeterli olmamıştır. Hipertansiyon patogenezinde anahtar rol 
oynayan molekülleri hedefleyen yeni tedavi şekilleri araştırılmaya başlanmıştır. Bunlardan birisi 
de aşılardır. Bazı klinik öncesi çalışmalarda ve özellikle Ang II veya reseptörlerini hedefleyen 
çalışmalarda umut verici sonuçlar elde edilmiştir. Buna karşılık bu konuda az sayıda klinik 
çalışma bulunmaktadır. Hipertansiyon tedavisinde aşıların etkisini ve güvenilirliğini test daha 
edecek daha çok çalışmaya gereksinim vardır. Aşıların etkili ve güvenli bulunması durumunda 
klinik kullanıma girmesi için alınacak daha uzun mesafe bulunmaktadır.
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Doğada birçok biyolojik oluşum belirli bir ritm dahilinde işler ve siklik varyasyonlar gösterir. Zaman 
içinde insan yapısında da bulunduğu gösterilen bu biyolojik değişimlere (kronobiyoloji) göre 
tedavilere yanıtta (kronofarmakoloji) farklılıklar saptanmış ve bu bilgiler ışığında  kronobiyolojik 
değişimlere uygun tedavi (kronoterapi) uygulanmasının istene yanıtı oluşturmada daha verimli 
olduğu gösterilmiştir. Kronoterapi bugüne kadar bazı hastalıklarda rutin uygulamaya geçilmişken,son 
yıllarda hipertansiyon tedavisinde de tercih edilmeye başlanmıştır.

Sabah saatlerinde kortizol, katekolaminler,renin, aldosteron ve angiotensin; akşam saatleri ve uyku 
sırasında gastrik asit, GH, prolaktin,melatonin, FSH,LH ve ACTH  düzeyleri yüksek seyreder. Bu durum 
ilaç emilimi,koagulasyon parametreleri,vazokontrüksiyon ve tuz atılımı üzerinde etkilidir.

Sağlıklı bireyde kan basıncının sabah 06.00 ile öğle 12.00 arasında en yüksek,gece 12.00 ile sabah 
06.00 arasında endüşük olması; gece %10-20 kan basıncı düşüşü (Dipper) beklenmesinin sebebi 
sirkadyen hormonal değişiklerdir. Nondipper ya da ekstrem dipper olanlarda kardiyovasküler 
riskler ve hedef organ hasarları beklenir. Kronobiyolojik değişimler mevcut olan antihipertansif ilaç 
grupları arasında da istenen etki yönünden değerlendirildiğinde, ilaç verilme saati ve doz sayısında 
farklılıklara yol açar. Ayrıca primer hpertansiyon için sabah saatlerinde tek doz çoğu zaman yeterli 
olurken, sekonder hipertansiyonda akşama da doz eklenmesi kronobiyolojik yönden gerekli olabilir.  
Kronoterapinin hedefi en iyi terapödik sonuçlara varmak ve yan etkileri en aza indirgemek amacıyla 
antihipertansif ilacın  en iyi yararlanıma sahip olduğu dönemi seçerek vermektir.

HİPERTANSİYON VE
KRONOBİYOLOJİ

Prof. Dr.Beril Akman 
Istinye Üniversitesi/Nefroloji
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Böbrekler romatolojik hastalıkları olan kişilerde en yaygın tutulan organlardan biridir. Böbrek 
tutulumu hastalığın doğrudan etkileri nedeniyle veya kullanılan tedavinin komplikasyonları sonucu 
olarak ortaya çıkabilir.  Renal belirtiler asemptomatik idrar bozukluklarından  hayatı tehdit eden 
şiddetli böbrek yetmezliğine kadar çeşitlendirilebilir. Bununla birlikte, böbrek tutulumu ile komplike 
çoğu romatolojik vakalar immünsüpresif tedavi gerektirir ve yüksek morbidite ve mortalite oranına 
sahiptir.  Romatologlarla birlikte nefrologlar,  bazı hastaların sadece tanı konulmasında ve hastalığın 
akut aşamasında uygun tedavileri düzenlemek değil,  aynı zamanda kronik böbrek  hastalığı (KBH) 
ve renal replasman tedavisinin uzun süreli komplikasyonlarını yönetmede de kilit  rol oynarlar. 
Öte yandan KBH  olan hastalar, birincil romatolojik vakalardan farklı semptomlar geliştirebilir. Bu 
değerlendirme, nefrologların romatoljik hastalıkları olan kişilerde hastalık yönetimine bakış açılarını 
geliştirmiştir. 

Bu konu üç başlık olarak tartışılabilir; 
1-Romatolojik hastalığın direk sonucu olarak renal tutulum.
2-Romatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların bir komplikasyonu olan renal tutulum.
3-Böbrek hastalığının romatolojik belirtileri şeklinde olabilir.

Romatolojik hastalıklarda böbrek tutulumun  en yaygın nedeni romatolojik hastalıkların doğrudan 
etkisi olandır. Bu süreçte böbreklerin farklı bölümleri etkilenebilir. Bazı hastalıklar, böbreklerin 
küçük (küçük damar vasküliti) ya da geniş (Takayasu arteriti) damarlarını etkilerken; bazıları ağırlıklı 
olarak glomerülleri (lupus nefrit) etkiler ve bazıları da ağırlıklı olarak interstisyel bölümü (birincil 
Sjögren sendromu) etkiler. Bazen böbrek tutulumu bu hastalıkların uzun süren   kronik inflamatuvar 
durumunun (sekonder amiloidoz veya hızlanmış ateroskleroz v.b.) sonucu olarak da ortaya çıkabilir.

ROMATOLOJİK 
HASTALIKLAR VE 
BÖBREK

Prof. Dr. Garip Şahin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
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