


1. Hipertansiyonun 1. Hipertansiyonun etyolojisininetyolojisinin araaraşşttıırrıılmaslmasıı

2. Hedef organ hasar2. Hedef organ hasarıınnıın varln varlığıığınnıın ve yaygn ve yaygıınlnlığıığınnıınn
dedeğğerlendirilmesierlendirilmesi

3. Di3. Diğğer er kardiyovaskkardiyovasküülerler risk faktrisk faktöörleri ile erleri ile eşşlik edenlik eden
hastalhastalııklarklarıın aran araşşttıırrıılmaslmasıı

ANAMNEZANAMNEZ
FFİİZZİİK MUAYENEK MUAYENE

LABORATUVAR LABORATUVAR İİNCELEMELERNCELEMELERİİ

Kronik kan basKronik kan basııncncıı yyüüksekliksekliğğinin doinin doğğrulanmasrulanmasıı ve dve düüzeyininzeyinin
belirlenmesi belirlenmesi 



PRPRİİMERMER
(% 90(% 90--95)95)

SEKONDERSEKONDER
(% 5(% 5--10)10)

HHİİPERTANSPERTANSİİYONYON

BBüüyyüük kk kıısmsmıı
RenalRenal parankimalparankimal HTHT
RenovaskRenovasküülerler HTHT



RenovaskRenovasküülerler
RenalRenal arter arter stenozustenozu
İİntrarenalntrarenal vaskvasküülitlit

ReninRenin üüreten treten tüümmöörlerrler
RenoprivalRenoprival
PrPr. sodyum . sodyum retansiyonuretansiyonu

LiddleLiddle sendromusendromu
GordonGordon sendromusendromu

RENALRENAL
RenalRenal parankimalparankimal

Akut Akut glomerglomerüülonefritlonefrit
Kronik Kronik glomerglomerüülonefritlonefrit
Kronik Kronik ttüübbüülointerstisyellointerstisyel
nefritnefrit
Diyabetik Diyabetik nefropatinefropati
PolikistikPolikistik bbööbrek hastalbrek hastalığıığı
ObstrObstrüüktifktif nefropatinefropati



ENDOKRENDOKRİİNN
AkromegaliAkromegali
TiroidTiroid hastalhastalııklarklarıı

HipotiroidizmHipotiroidizm
HipertiroidizmHipertiroidizm

Adrenal hastalAdrenal hastalııklarklar
CushingCushing sendromusendromu
PrimerPrimer aldosteronizmaldosteronizm
Kon. adrenal Kon. adrenal hiperplazihiperplazi
FeokromositomaFeokromositoma

Adrenal dAdrenal dışıışı kromaffinkromaffin tmtm
1111ββ--hidroksisteroidhidroksisteroid
dehidrogenazdehidrogenaz eksiklieksikliğği  i  
HiperparatiroidizmHiperparatiroidizm



İİlalaççlar ve kimyasallarlar ve kimyasallar
Oral Oral kontraseptiflerkontraseptifler
GlukokortikoidlerGlukokortikoidler
MineralokortikoidlerMineralokortikoidler
NSANSAİİ ilailaççlarlar
EritropoetinEritropoetin
KalsinKalsinöörinrin inhibitinhibitöörlerirleri
SempatomimetiklerSempatomimetikler
TiraminTiramin
MonaminMonamin oksidazoksidaz inhibinhib..
AlkolAlkol
NikotinNikotin

GebelikGebelik
VaskVasküülerler

Aort Aort koarktasyonukoarktasyonu
MidMid--aortikaortik stenozstenoz
TakayasuTakayasu arteritarterit
DiDiğğer er vaskvasküülitlerlitler

NNöörolojik hastalrolojik hastalııklarklar
Uyku Uyku apnesiapnesi
Kafa iKafa iççi basi basıınnçç artartışıışı
GuillainGuillain--BarreBarre sendromusendromu
QuadriplejiQuadripleji
Akut porfiriAkut porfiri



SSİİSTOLSTOLİİK HK HİİPERTANSPERTANSİİYONYON
Kardiyak Kardiyak outputoutput artartışıışı

Aort yetmezliAort yetmezliğğii
TirotoksikozTirotoksikoz
AnemiAnemi

PeriferikPeriferik vaskvasküülerler direndirençç azalmasazalmasıı
ArteriovenArteriovenöözz fistfistüüll
BeriberiBeriberi
PagetPaget hastalhastalığıığı

Aortun Aortun rijiditesirijiditesi (ya(yaşşlanma)lanma)



Hasta sayısı 4339 689 665 1000 3783 
Primer 89 94 94 95.3 92.1 
Renal parankimal 5 4 5 2.4 5.6 
Renovasküler 4 1.0 0.2 1.0 0.7 
Aort koarktasyonu 1.0 0.1 0.2 - - 
Primer aldosteronizm 0.5 0.1 - 0.1 0.3 
Cushing sendromu 0.2 - 0.2 0.1 0.1 
Feokromositoma 0.2 - - 0.2 0.1 
Oral kontraseptif - - 0.2 0.8 1.0 

 



HHİİPERTANSPERTANSİİYONYON

AnamnezAnamnez
Fizik muayeneFizik muayene
LaboratuvarLaboratuvar tetkikleritetkikleri

SekonderSekonder hipertansiyonhipertansiyon
iiççin risk faktin risk faktöörlerirleri

YOKYOK VARVAR

HipertansiyonuHipertansiyonu
tedavi et vetedavi et ve
yanyanııttıı izleizle

DeDeğğerlendirmelererlendirmeler
spesifik bir nedenispesifik bir nedeni

ddüüşşüündndüürrüüyoryor

DeDeğğerlendirmelererlendirmeler
spesifik bir nedenispesifik bir nedeni
ddüüşşüündndüürmrmüüyoryor

DDüüşşüünnüülen nedenilen nedeni
kesinlekesinleşştir, tedavi ettir, tedavi et

ve yanve yanııttıı izleizle

SekonderSekonder hipertansiyonhipertansiyon
iiççin daha ayrin daha ayrııntntııllıı

dedeğğerlendirme planlaerlendirme planla



Yirmi yaYirmi yaşışından ndan öönce veya 50 yance veya 50 yaşışından sonra bandan sonra başşlayanlayan
hipertansiyondahipertansiyonda
Ailede hipertansiyon Ailede hipertansiyon ööykyküüssüü bulunmayanlardabulunmayanlarda
Ani baAni başşlayan hipertansiyondalayan hipertansiyonda
ŞŞiddetli hipertansiyonda (>180/110 iddetli hipertansiyonda (>180/110 mmHgmmHg))
İİlalaçç tedavisine iyi yantedavisine iyi yanııt alt alıınamayan olgulardanamayan olgularda
Daha Daha öönce iyi kontrol sance iyi kontrol sağğlanmaslanmasıına karna karşışın son zamanlarda n son zamanlarda 
kontrolskontrolsüüzlezleşşen hipertansiyondaen hipertansiyonda
Belirgin Belirgin hipertansifhipertansif hedef organ hasarhedef organ hasarıı olanlardaolanlarda
YaYaşş, , ööykyküü, fizik muayene ve ilk , fizik muayene ve ilk laboratuvarlaboratuvar incelemelerininincelemelerinin
spesifik bir patolojiyi ispesifik bir patolojiyi işşaret ettiaret ettiğği durumlardai durumlarda

SEKONDER NEDENLER DSEKONDER NEDENLER DÜÜŞŞÜÜNNÜÜLMELLMELİİ
İİLERLERİİ İİNCELEMELER YAPILMALIDIRNCELEMELER YAPILMALIDIR



HHİİPERTANSPERTANSİİYONYON

AnamnezAnamnez
Fizik muayeneFizik muayene
LaboratuvarLaboratuvar tetkikleritetkikleri

SekonderSekonder hipertansiyonhipertansiyon
iiççin risk faktin risk faktöörlerirleri

YOKYOK VARVAR

HipertansiyonuHipertansiyonu
tedavi et vetedavi et ve
yanyanııttıı izleizle

DeDeğğerlendirmelererlendirmeler
spesifik bir nedenispesifik bir nedeni

ddüüşşüündndüürrüüyoryor

DeDeğğerlendirmelererlendirmeler
spesifik bir nedenispesifik bir nedeni
ddüüşşüündndüürmrmüüyoryor

DDüüşşüünnüülen nedenilen nedeni
kesinlekesinleşştir, tedavi ettir, tedavi et

ve yanve yanııttıı izleizle

SekonderSekonder hipertansiyonhipertansiyon
iiççin daha ayrin daha ayrııntntııllıı

dedeğğerlendirme planlaerlendirme planla



TANITANI TANISAL TESTTANISAL TEST
Kronik bKronik bööbrek hastalbrek hastalığıığı İİdrar analizi, GFHdrar analizi, GFH

RenovaskRenovasküülerler hipertansiyonhipertansiyon KaptoprilKaptopril renogramrenogram, , DopplerDoppler USG, USG, 
MR veya CT MR veya CT anjiografianjiografi, , arteriografiarteriografi

Aort Aort koarktasyonukoarktasyonu CT veya MR CT veya MR anjiografianjiografi
CushingCushing sendromu veya disendromu veya diğğer er 
glukokortikoidglukokortikoid fazlalfazlalığıığı durumlardurumlarıı

ÖÖykyküü, idrarda serbest , idrarda serbest kortizolkortizol, , 
deksametazondeksametazon supresyonsupresyon testitesti

PrPr. . hiperaldosteronizmhiperaldosteronizm veya diveya diğğer er 
mineralokortikoidmineralokortikoid fazlalfazlalığıığı durumlardurumlarıı

Plazma Plazma aldosteronaldosteron ve PRA dve PRA düüzeyi,  zeyi,  
24 saatlik idrarda 24 saatlik idrarda aldosteronaldosteron

FeokromositomaFeokromositoma 24 saatlik idrarda 24 saatlik idrarda metanefrinmetanefrin ve ve 
normetanefrinnormetanefrin, plazma , plazma metanefrinmetanefrin

AkromegaliAkromegali BBüüyyüüme hormon dme hormon düüzeyizeyi
TiroidTiroid//ParatiroidParatiroid hastalhastalııklarklarıı TSH, Kalsiyum, PTHTSH, Kalsiyum, PTH
Uyku Uyku apnesiapnesi Oksijen Oksijen satsatüürasyonurasyonu ile uyku testleriile uyku testleri
İİlalaççlarlar ÖÖykyküü, ila, ilaçç taramastaramasıı



Kan basKan basııncncıı yyüüksekliksekliğğinin sinin süüresi ve dresi ve düüzeyizeyi
Risk faktRisk faktöörlerirleri
Aile hikayesiAile hikayesi
Diyet alDiyet alışışkanlkanlııklarklarıı
Fiziksel aktiviteFiziksel aktivite
Sigara, alkol, kafein kullanSigara, alkol, kafein kullanıımmıı
KullanKullanıılan ilalan ilaççlarlar
PsikososyalPsikososyal ve ve ççevresel faktevresel faktöörlerrler



Hipertansiyonun sHipertansiyonun süüresiresi
Bilinen son normal KB dBilinen son normal KB düüzeyizeyi
Kan basKan basııncncıı yyüüksekliksekliğğinin seyriinin seyri

Hipertansiyonun Hipertansiyonun öönceki tedavisinceki tedavisi
İİlalaççlarlarıın tipi, etkinlin tipi, etkinliğği, yan etkisii, yan etkisi

Diyet alDiyet alışışkanlkanlııklarklarıı
Tuz, alkol, beslenme tipiTuz, alkol, beslenme tipi

DiDiğğer risk fakter risk faktöörlerinin varlrlerinin varlığıığı
SigaraSigara
DiyabetDiyabet
DislipidemiDislipidemi

Aile Aile ööykyküüssüü
HipertansiyonHipertansiyon
PrematPrematüüre KVH ve re KVH ve ööllüümm
Ailesel hastalAilesel hastalııklarklar

PsikososyalPsikososyal faktfaktöörlerrler
İşİş ve aile yave aile yaşşamamıı
EEğğitim durumuitim durumu

SekonderSekonder nedenlerin semptomlarnedenlerin semptomlarıı
HematHematüüriri, , öödem, dem, noktnoktüüriri
Kas gKas güçüçssüüzlzlüüğğüü
Kilo kaybKilo kaybıı veya veya obeziteobezite
ÇÇarparpııntntıı, titreme, terleme, titreme, terleme
Uyku Uyku apnesiapnesi ile ilgili sorgulamaile ilgili sorgulama

Hedef organ hasarHedef organ hasarıı bulgularbulgularıı
BaBaşş aağğrrııssıı
GGööğğüüs as ağğrrııssıı
Nefes darlNefes darlığıığı
KladikasyoKladikasyo
GGöörme bozuklurme bozukluğğuu



NonNon--steroidsteroid antiinflamatuvarantiinflamatuvar ilailaççlarlar
KortikosteroidlerKortikosteroidler ve ve anabolikanabolik steroidlersteroidler
MineralokortikoidlerMineralokortikoidler
Oral Oral kontraseptiflerkontraseptifler ve seks hormonlarve seks hormonlarıı
VazokonstriktVazokonstriktöörr//sempatomimetiksempatomimetik dekonjestanlardekonjestanlar
KalsinKalsinöörinrin inhibitinhibitöörleri (rleri (siklosporinsiklosporin, , tacrolimustacrolimus))
EritropoetinEritropoetin ve ve analoglaranaloglarıı
MonoaminMonoamin oksidazoksidaz inhibitinhibitöörlerirleri
ZayZayııflama ilaflama ilaççlarlarıı
AmfetaminAmfetamin
MidodrinMidodrin
TiroidTiroid hormonuhormonu

Meyan kMeyan köökküü
Kokain benzeri uyarKokain benzeri uyarııccıılarlar
TuzTuz
Sigara, aSigara, aşışırrıı alkolalkol

KAN BASINCI KAN BASINCI ↑↑



Kan basKan basııncncıı ööllçüçümmüü VVüücut kitle indeksi, bel cut kitle indeksi, bel ççevresievresi
NabNabıız sayz sayııssıı GGööz dibiz dibi
VVüücut acut ağığırlrlığıığı, uzunluk, uzunluk AyrAyrııntntııllıı sistemik muayenesistemik muayene

KALP:KALP: GGüçüçllüü ve kalve kalııccıı apikalapikal vuruvuru
Kalp tepe atKalp tepe atıımmıınnıın sola ve an sola ve aşşaağığıya kaymasya kaymasıı
SS44, S, S33
SS22’’de de şşiddetlenme ve AY iddetlenme ve AY üüffüürrüümmüü
PrekordiumdaPrekordiumda ve sve sıırtta kaba rtta kaba sistoliksistolik üüffüürrüüm m 

VASKVASKÜÜLER SLER SİİSTEM:STEM: KarotisKarotis, , renalrenal ve ve femoralfemoral arterlerin arterlerin oskosküültasyonultasyonu
AbdominalAbdominal aortun aortun oskosküültasyonultasyonu
PeriferikPeriferik arter muayenesiarter muayenesi

ABDOMEN:ABDOMEN: AbdominalAbdominal üüffüürrüümlermler
PulsatilPulsatil kitlekitle
BBööbrek brek lojundalojunda kitlekitle

NNÖÖROLOJROLOJİİK SK SİİSTEM:STEM: Duyusal ve motor iDuyusal ve motor işşlevlerlevler
MentalMental ve duygulanve duygulanıım durumlarm durumlarıı
Otonom Otonom nnööropatiropati



M. S., 43 yaM. S., 43 yaşışında erkek, Ankaranda erkek, Ankara’’da oturuyor. da oturuyor. 

Halsizlik, yorgunluk ve kan basHalsizlik, yorgunluk ve kan basııncncıı yyüüksekliksekliğği yaki yakıınmalarnmalarııylayla
babaşşvuruyor.vuruyor.

İİlk kez 1.5 ylk kez 1.5 yııl l öönce bance başş aağğrrııssıı nedeniyle nedeniyle ööllççttüürdrdüüğğüü kan kaskan kasııncncıınnıın n 
yyüüksek bulunmasksek bulunmasıı üüzerine bazerine başşvurduvurduğğu hastanede u hastanede amlodipinamlodipin 10 mg 10 mg 
babaşşlanmlanmışış..

Ailede hipertansiyon Ailede hipertansiyon ööykyküüssüü pozitif.pozitif.

Kan basKan basııncncıı 170/100 170/100 mmHgmmHg, Nab, Nabıız 86/z 86/dkdk..

Tam Tam İİdrar Tetkiki: Protein 100 mg/drar Tetkiki: Protein 100 mg/dldl, , mikroskobidemikroskobide 88--10 eritrosit10 eritrosit
BUN 45 mg/BUN 45 mg/dldl, , kreatininkreatinin 3.8 mg/3.8 mg/dldl, LDL kolesterol 170 mg/, LDL kolesterol 170 mg/dldl,,
trigliseridtrigliserid 250 mg/250 mg/dldl, , üürik asit 8.5 mg/rik asit 8.5 mg/dldl..



AAççllıık plazma k plazma glukozuglukozu
Serum total kolesterolSerum total kolesterol
Serum LDLSerum LDL--kolesterolkolesterol
Serum HDLSerum HDL--kolesterolkolesterol
AAççllıık serum k serum trigliseridtrigliserid
Serum potasyumSerum potasyum
Serum Serum üürik asitrik asit
Serum kalsiyumSerum kalsiyum
Serum Serum kreatininkreatinin
KreatininKreatinin klirensklirens ((CockroftCockroft--GaultGault formformüüllüü))
veya GFH (MDRD formveya GFH (MDRD formüüllüü))
Hemoglobin ve Hemoglobin ve hematokrithematokrit
İİdrar analizi (drar analizi (mikroalbmikroalbüüminminüüriri veve
mikroskobik inceleme dahil)mikroskobik inceleme dahil)
ElektrokardiyogramElektrokardiyogram 2007 ESH-ESC Guidelines for the

management of arterial hypertension



ANAMNEZANAMNEZ
22 ya22 yaşışında erkek hasta tedaviye dirennda erkek hasta tedaviye direnççli hipertansiyon nedeniyleli hipertansiyon nedeniyle
babaşşvuruyor. Kan basvuruyor. Kan basııncncıı yyüüksekliksekliğği yaklai yaklaşışık 2 yk 2 yııldldıır mevcut ve r mevcut ve 
babaşşka bir merkezde yapka bir merkezde yapıılan delan değğerlendirmede patoloji saptanmamerlendirmede patoloji saptanmamışış..
Halen Halen ramiprilramipril 5 mg + 5 mg + hidroklorotiazidhidroklorotiazid 12.5 mg ve 12.5 mg ve barnidipinbarnidipin 20 mg20 mg
kullankullanııyor.yor.
ÖÖz ve soy gez ve soy geççmimişşinde inde öözellik yok.zellik yok.

FFİİZZİİK MUAYENEK MUAYENE
Kan basKan basııncncıı sasağğ koldan 160/95 koldan 160/95 mmHgmmHg, sol koldan 155/95 , sol koldan 155/95 mmHgmmHg..
NabNabıız sayz sayııssıı 78/78/dkdk ve ritmik.ve ritmik.
Kalpte en Kalpte en şşiddetli iddetli sternumunsternumun solunda 2. solunda 2. interkostalinterkostal aralaralııkta olmakkta olmak
üüzere tzere tüüm odaklarda 3/6 m odaklarda 3/6 sistoliksistolik üüffüürrüüm duyuluyor, m duyuluyor, üüffüürrüüm boyunam boyuna
ve sve sıırta yayrta yayııllııyor.yor.
Abdomenin Abdomenin üüst kst kıısmsmıında nda kollateralkollateral doladolaşışım mevcut.m mevcut.
Alt Alt ekstremiteekstremite nabnabıızlarzlarıı iki tarafliki taraflıı zayzayııf olarak f olarak palpepalpe ediliyor.ediliyor.



ALT EKSTREMALT EKSTREMİİTE KAN BASINCITE KAN BASINCI 100/50 100/50 mmHgmmHg

LABORATUVAR TETKLABORATUVAR TETKİİKLERKLERİİ ÖÖZELLZELLİİK YOKK YOK

TELEKARDTELEKARDİİYOGRAFYOGRAFİİ



Nadir gNadir göörrüülen bir hipertansiyon nedenidir (% 0.2len bir hipertansiyon nedenidir (% 0.2’’den daha az).den daha az).
Erkeklerde iki kat daha sErkeklerde iki kat daha sııktktıır.r.
En fazla sEn fazla sııklklııkla sol kla sol subklaviansubklavian arterin arterin ççııkkışış yerinin hemen yerinin hemen distalindedistalinde ggöörrüüllüür.r.
HastalarHastalarıın yaklan yaklaşışık % 80k % 80’’inde inde bikbiküüspitspit aort kapak anomalisi eaort kapak anomalisi eşşlik eder.lik eder.
Tedavide cerrahi veya Tedavide cerrahi veya anjiyoplastianjiyoplasti uygulanuygulanıır.r.

Aort
koarktasyonu



ANAMNEZ ve FANAMNEZ ve FİİZZİİK MUAYENEK MUAYENE
22 ya22 yaşışında kadnda kadıın hasta bacaklarn hasta bacaklarıında nda üçüç ay ay öönce bance başşlayan layan öödemdem
yakyakıınmasnmasıı ile baile başşvuruyor.vuruyor.
Kan basKan basııncncıı 150/100 150/100 mmHgmmHg (sol koldan), nab(sol koldan), nabıız 84/z 84/dkdk (sol koldan).(sol koldan).
Alt Alt ekstremitelerdeekstremitelerde (+++/+++) kolay (+++/+++) kolay godetgodet bbıırakan rakan öödem var.dem var.

LABORATUVARLABORATUVAR
ProteinProteinüüriri 6 gr/g6 gr/güünn
Hemoglobin 10.2 gr/Hemoglobin 10.2 gr/dldl, ESH 120 mm/saat, ESH 120 mm/saat
BUN 9 mg/BUN 9 mg/dldl, , kreatininkreatinin 0.7 mg/0.7 mg/dldl, serum alb, serum albüümin 1.2 gr/min 1.2 gr/dldl
total kolesterol 370 mg/total kolesterol 370 mg/dldl, , komplemankompleman ddüüzeyleri normalzeyleri normal
ANA, antiANA, anti--dsDNAdsDNA, RF negatif, RF negatif
BBööbrek biyopsisi: AA brek biyopsisi: AA amiloidozisamiloidozis

TANITANI FMFFMF’’E SEKONDER AME SEKONDER AMİİLOLOİİDOZDOZİİS?S?



SaSağğ radialradial nabnabıız alz alıınmnmııyoryor

SaSağğ kolda KB 90/50 kolda KB 90/50 mmHgmmHg

TAKAYASUTAKAYASU
ARTERARTERİİTTİİ



TA, aort ve ana dallarTA, aort ve ana dallarıınnıı etkileyen etkileyen etyolojisietyolojisi bilinmeyen bilinmeyen grangranüülomatlomatöözz birbir
vaskvasküülittirlittir. Etkilenen damarlarda . Etkilenen damarlarda segmentalsegmental stenozstenoz, , okloklüüzyonzyon, , dilatasyondilatasyon
ve anevrizma gelive anevrizma gelişşimine yol aimine yol aççar. ar. 

PrevalansPrevalansıınnıınn milyon popmilyon popüülasyonda 2.6lasyonda 2.6--6.4, y6.4, yııllllıık k insidansinsidansıınnıınn ise milyonise milyon
poppopüülasyonda 2lasyonda 2--3 olgu oldu3 olgu olduğğu tahmin edilmektedir.u tahmin edilmektedir.
TTüüm etnik gruplarda gm etnik gruplarda göörrüülmekle beraber, lmekle beraber, öözellikle Japonlar olmak zellikle Japonlar olmak üüzerezere
AsyalAsyalıılarda daha slarda daha sııktktıır.r.
KadKadıınlarda erkeklerden 8nlarda erkeklerden 8--9 kat daha s9 kat daha sıık gk göörrüüllüür.r.
Genellikle 15Genellikle 15--30 ya30 yaşşlarlarıı arasarasıında belirti verir.nda belirti verir.

Tip ITip I :: TrunkusTrunkus brakiosefalikusbrakiosefalikus, , karotislerkarotisler ve ve subklaviansubklavian arterleri etkilerarterleri etkiler
(klasik tip).(klasik tip).

Tip IITip II : : Tip I ve Tip I ve IIIIII’ü’ünn kombinasyonu.kombinasyonu.
Tip IIITip III :: ArkusArkus aortanaortanıınn distalindedistalinde torasiktorasik ve ve abdominalabdominal aort ile dallaraort ile dallarıınnıı

etkiler.etkiler.
Tip IVTip IV : : Aort ve ana dallarAort ve ana dallarıı boyunca aboyunca aşışırrıı dilatasyonadilatasyona yol ayol aççar (ar (dilatedilate tip).tip).



ERKENERKEN--SSİİSTEMSTEMİİK EVREK EVRE
(Nab(Nabıızszsıızlzlıık k ÖÖncesi Evre)ncesi Evre)

Halsizlik, gHalsizlik, güçüçssüüzlzlüükk
AteAteşş

Kilo kaybKilo kaybıı
ArtraljiArtralji

İİnflamenflame arter arter trasesindetrasesinde aağğrrıı
AnemiAnemi

ESH yESH yüüksekliksekliğğii

GEGEÇÇ EVREEVRE
(Nab(Nabıızszsıızlzlıık Evresi)k Evresi)

Aort ve dallarAort ve dallarıında nda okloklüüzyonzyon
ÜÜst st ekstremitelerdeekstremitelerde nabnabıız z 

zayzayııflflığıığı veya yokluveya yokluğğuu
ÜÜffüürrüüm (m (karotiskarotis, , klavikulerklavikuler))

Asimetrik kan basAsimetrik kan basııncncıı
HipertansiyonHipertansiyon

NNöörolojik belirtilerrolojik belirtiler
İİskemikskemik semptomlarsemptomlar

ANJİOGRAFİ
CT ANJİOGRAFİ
MR ANJİOGRAFİ
DOPPLER USG

ANJİOGRAFİ
CT ANJİOGRAFİ
MR ANJİOGRAFİ
DOPPLER USG

40 ya40 yaşışından ndan öönce bance başşlanglangııçç
EkstremitelerdeEkstremitelerde kladikasyokladikasyo
Bir ve her iki Bir ve her iki brakiyalbrakiyal arterin arterin pulzasyonundapulzasyonunda azalmaazalma
İİki kol araski kol arasıında 10 nda 10 mmHgmmHg’’dandan fazla kan basfazla kan basııncncıı farkfarkıı
SubklavianSubklavian arterler veya arterler veya abdominalabdominal aort aort üüzerinde zerinde üüffüürrüümm
AnjiografikAnjiografik olarak aort ve dallarolarak aort ve dallarıında daralma, nda daralma, okloklüüzyonzyon

TANITANI

55--20 y20 yııll

ACR TANI KRACR TANI KRİİTERLERTERLERİİ



En az 5 En az 5 dkdk dinlenmedendinlenmeden
sonra oturur durumda sonra oturur durumda ööllçç

2 2 dkdk sonra tekrar sonra tekrar ööllçç

Her iki koldan Her iki koldan ööllçç

Ayakta Ayakta ööllçç

NabNabıızlarzlarıı dedeğğerlendirerlendir

Gerekirse bacaktan Gerekirse bacaktan ööllçç

İİki kol araski kol arasıında 15 nda 15 mmHgmmHg
veya daha fazla farkveya daha fazla fark

Aort Aort koarktasyonukoarktasyonu
TTııkaykayııccıı hastalhastalııklarklar

SistolikSistolik KBKB’’ıında 20 nda 20 mmHgmmHg
veya daha fazla dveya daha fazla düüşşmeme

YaYaşşllıılarlar
FeokromositomaFeokromositoma
ReninRenin babağığımlmlıı HTHT
HiperaldosteronizmHiperaldosteronizm

Aort Aort koarktasyonukoarktasyonu

FemoralFemoral nabnabıızzıınn gecikmesigecikmesi
veya alveya alıınamamasnamamasıı

DDüüşşüük kan bask kan basııncncıı

YaYaşşllıılarda uygunsuzlarda uygunsuz
olarak yolarak yüüksek SKBksek SKB PsPsöödohipertansiyondohipertansiyon



35 ya35 yaşışında kadnda kadıın hastada Ocak 2009n hastada Ocak 2009’’da hipertansiyon (200/140 da hipertansiyon (200/140 mmHgmmHg))
saptanmsaptanmışış ve ve amlodipinamlodipin 10 mg/g10 mg/güün ban başşlanmlanmışış. Hasta kan bas. Hasta kan basııncncıınnıınn
yyüüksek seyretmesi nedeniyle baksek seyretmesi nedeniyle başşvurdu. vurdu. 
ÖÖz gez geççmimişşinde inde öözellik yok.zellik yok.
Babada DM ve HT  var. Babada DM ve HT  var. 

Kan basKan basııncncıı 180/120 180/120 mmHgmmHg, nab, nabıız 88/z 88/dkdk
Sistem bulgularSistem bulgularıı dodoğğalal

AKAKŞŞ 84 mg/84 mg/dldl LDL kolesterolLDL kolesterol 143 mg/143 mg/dldl
BUN BUN 18 mg/18 mg/dldl HDL kolesterolHDL kolesterol 57 mg/57 mg/dldl
KreatininKreatinin 0.8 mg/0.8 mg/dldl TrigliseridTrigliserid 165 mg/165 mg/dldl
SodyumSodyum 138 138 mmolmmol/L/L Tam idrarTam idrar NormalNormal
PotasyumPotasyum 4.0 4.0 mmolmmol/L/L Tam kan Tam kan NormalNormal
KalsiyumKalsiyum 9.6 mg/9.6 mg/dldl EKGEKG NormalNormal

Tedaviye Tedaviye lisinoprillisinopril 10 mg/g10 mg/güün eklendi ve kan basn eklendi ve kan basııncncıı 130130--140/80140/80--90 90 mmHgmmHg
ddüüzeyine azaldzeyine azaldıı..



SORUNLARSORUNLARSORUNLAR

GenGençç kadkadıın hastada ani ban hastada ani başşlayan layan şşiddetli hipertansiyoniddetli hipertansiyon
ACE inhibitACE inhibitöörrüüne iyi yanne iyi yanııtt

ÖN TANIÖÖN TANIN TANI

SekonderSekonder hipertansiyonhipertansiyon
RenovaskRenovasküülerler hipertansiyonhipertansiyon



HipertansifHipertansif bireylerdeki bireylerdeki prevalansprevalans yaklayaklaşışık % 1k % 1--22’’dir.dir.
Referans merkezlerde Referans merkezlerde prevalansprevalans % 10% 10’’a kadar ya kadar yüükselebilir.kselebilir.

AterosklerotikAterosklerotik tip (% 70)tip (% 70)
FibromFibromüüsksküülerler displazidisplazi (% 30)(% 30)
İİntimalntimal fibroplazifibroplazi (% 10)(% 10)
MedialMedial displazidisplazi (% 75(% 75--80)80)
AdventisyalAdventisyal fibroplazifibroplazi (% 1)(% 1)

DiDiğğerer
Anevrizma, Anevrizma, emboliemboli, fist, fistüüll
Arterit, Arterit, diseksiyondiseksiyon, travma, travma

ETYOLOJETYOLOJİİ

FibromFibromüüsksküülerler DisplaziDisplazi AterosklerotikAterosklerotik TipTip
YaYaşş <40<40 >50 (55)>50 (55)

CinsiyetCinsiyet KadKadıınn ErkekErkek

LokalizasyonLokalizasyon DistalDistal ProksimalProksimal 1/31/3
AnjiografikAnjiografik ggöörrüünnüümm Tespih dizisiTespih dizisi PlakPlak

ProgresyonProgresyon SeyrekSeyrek SSııkk



30 ya30 yaşışın altn altıında veya 50 yanda veya 50 yaşışın n üüzerinde bazerinde başşlayan hipertansiyonlayan hipertansiyon
Ailede hipertansiyon Ailede hipertansiyon ööykyküüssüünnüün bulunmamasn bulunmamasıı
Ani baAni başşlanglangııççllıı hipertansiyonhipertansiyon
ŞŞiddetli ve direniddetli ve direnççli hipertansiyonli hipertansiyon
Sigara kullanSigara kullanıım m ööykyküüssüü
YaygYaygıın n aterosklerozateroskleroz kankanııtlartlarıı
RAS blokajRAS blokajıı yapan ajanlarla akut yapan ajanlarla akut azotemiazotemi geligelişşimiimi
Tekrarlayan akciTekrarlayan akciğğer er öödemi ataklardemi ataklarıı

DiyastolikDiyastolik komponentikomponenti de bulunan de bulunan abdominalabdominal üüffüürrüümm
GradeGrade 3 veya 4 3 veya 4 hipertansifhipertansif retinopatiretinopati
YaygYaygıın n aterosklerozateroskleroz bulgularbulgularıı

ProvakeProvake edilmemiedilmemişş hipopotasemihipopotasemi
BBööbrek yetmezlibrek yetmezliğğii
ProteinProteinüüriri
PRA yPRA yüüksekliksekliğğii

ANAMNEZANAMNEZ

FFİİZZİİK MUAYENEK MUAYENE

LABORATUVARLABORATUVAR
Tedaviye direnTedaviye direnççli HTli HT % 20% 20

ACEiACEi ile ile kreatininkreatinin artartışıışı % 20% 20

DiyastolikDiyastolik KB >110 KB >110 mmHgmmHg % 10% 10
60 ya60 yaşş sonrassonrasıı HTHT % 25% 25

Hipertansiyon ve Hipertansiyon ve hipokalemihipokalemi % 15% 15



RenalRenal PerfPerfüüzyonuzyonu Belirleyen TestlerBelirleyen Testler
KKıısa zamanlsa zamanlıı IVPIVP
RenalRenal Sintigrafi Sintigrafi -- KaptoprilKaptopril renogramrenogram
ReninRenin SalgSalgıılanmaslanmasıınnıı Belirleyen TestlerBelirleyen Testler
PeriferikPeriferik kan PRA kan PRA -- KaptoprilKaptopril PRAPRA
RenalRenal venven reninrenin incelemesiincelemesi
RenalRenal Arterleri GArterleri Göörrüüntntüüleyen Testler leyen Testler 
RenalRenal arteriografiarteriografi
IV DSA IV DSA 
CT ve MRI CT ve MRI AnjiografiAnjiografi
DopplerDoppler USGUSG



Klinik kanKlinik kanııtlar olmakstlar olmaksıızzıın hafifn hafif--orta orta şşiddette hipertansiyoniddette hipertansiyon

30 ya30 yaşışından ndan öönce veya 50 yance veya 50 yaşışından sonra ani bandan sonra ani başşlanglangııççllıı hipertansiyonhipertansiyon
ŞŞiddetli hipertansiyon (DKB >120 iddetli hipertansiyon (DKB >120 mmHgmmHg))
Standart tedaviye direnStandart tedaviye direnççli hipertansiyonli hipertansiyon
AbdominalAbdominal üüffüürrüümm
ProvakeProvake edilmemiedilmemişş hipopotasemihipopotasemi
RAS blokajRAS blokajıına iyi yanna iyi yanııtt

AkselereAkselere veya veya malignmalign hipertansiyon (evre 3hipertansiyon (evre 3--4 4 retinopatiretinopati))
ŞŞiddetli hipertansiyon ile birlikte hiddetli hipertansiyon ile birlikte hıızlzlıı ilerleyen bilerleyen bööbrek yetmezlibrek yetmezliğği i 
((öözellikle ACE inhibitzellikle ACE inhibitöörrüü sonrassonrasıı))
ŞŞiddetli hipertansiyon beraberinde biddetli hipertansiyon beraberinde bööbrek boyutlarbrek boyutlarıında asimetrinda asimetri

DDÜÜŞŞÜÜKK

ORTAORTA

YYÜÜKSEKKSEK



Klinik Klinik şşüüphe indeksiphe indeksi

DDüüşşüükk OrtaOrta YYüüksekksek

KaptoprilKaptopril renogramrenogram
DopplerDoppler USGUSG

BaBaşşka inceleme gereksizka inceleme gereksiz RenalRenal AnjiografiAnjiografi

Medikal tedaviMedikal tedavi NegatifNegatif
Tek Tek 

tarafltaraflıı
stenozstenoz

BilateralBilateral
stenozstenoz

AnjioplastiAnjioplastiBaBaşşararııllııYYıılda bir kontrollda bir kontrol

BaBaşşararııssıızz

CerrahiCerrahi

RenalRenal venven reninrenin

LateralizeLateralize NonNon--
lateralizelateralize

MedikalMedikal
AnjioplastiAnjioplasti

veyaveya
CerrahiCerrahi DirenDirenççlili



RENAL ARTER DOPPLER USGRENAL ARTER DOPPLER USG

RenalRenal arter arter ostiumostium ddüüzeyleri dozeyleri doğğal, plak yapal, plak yapııssıı yok.yok.
SaSağğ renalrenal arterin arterin hilusahilusa yakyakıın orta dn orta düüzeyinde dzeyinde düüzensizlikler vezensizlikler ve
stenozstenoz ile uyumlu hile uyumlu hıız artz artışıışı..

RENAL ARTERRENAL ARTERİİOGRAFOGRAFİİ

SaSağğ renalrenal arterde arterde fibromfibromüüsksküülerler
displazidisplazi ile uyumlu ile uyumlu stenozstenoz..

ANJANJİİOPLASTOPLASTİİ ve STENTve STENT



70 ya70 yaşışında erkek hasta ani banda erkek hasta ani başşlayan nefes darllayan nefes darlığıığı yakyakıınmasnmasıı ileile
babaşşvuruyor. vuruyor. ÖÖykyküüssüünde aynnde aynıı tablonun 8 ay tablonun 8 ay öönce de oldunce de olduğğu, kanu, kan
basbasııncncıınnıın birkan birkaçç yyııldldıır yr yüüksek seyrettiksek seyrettiğği ve 15 yi ve 15 yııldldıır diyabetik r diyabetik 
olduolduğğu u ööğğreniliyor. Hastaya 5 yreniliyor. Hastaya 5 yııl l öönce koroner nce koroner anjioplastianjioplasti ve ve stentstent
uygulanmuygulanmışış. Oral . Oral antidiyabetikantidiyabetik ve ve doksazosindoksazosin kullankullanııyor.yor.

Hasta Hasta ortopneikortopneik..
Kan basKan basııncncıı 190/120 190/120 mmHgmmHg, nab, nabıız 110/z 110/dkdk ve ritmik.ve ritmik.
Her iki akciHer iki akciğğerde orta erde orta zonlarazonlara kadar kadar krepitankrepitan rallerraller ve kalpte S3ve kalpte S3
gallopgallop ritmi iritmi işşitiliyor.itiliyor.
Abdomende gAbdomende gööbek bek üüzerinde zerinde sistoliksistolik üüffüürrüüm duyuluyor.m duyuluyor.
BilateralBilateral A. A. dorsalisdorsalis pedispedis ve ve tibialistibialis posteriorposterior atatıımlarmlarıı zayzayııf olarakf olarak
palpepalpe ediliyor.ediliyor.

AKAKŞŞ 184 mg/184 mg/dldl LDL kolesterolLDL kolesterol 176 mg/176 mg/dldl
BUN BUN 34 mg/34 mg/dldl HDL kolesterolHDL kolesterol 37 mg/37 mg/dldl
KreatininKreatinin 1.8 mg/1.8 mg/dldl TrigliseridTrigliserid 203 mg/203 mg/dldl
SodyumSodyum 138 138 mmolmmol/L/L Tam idrarTam idrar 100 mg/100 mg/dldl proteinproteinüüriri
PotasyumPotasyum 3.9 3.9 mmolmmol/L/L Tam kan Tam kan NormalNormal
KalsiyumKalsiyum 9.1 mg/9.1 mg/dldl EKGEKG SVHSVH

Hastaya Hastaya furosemidfurosemid ve ve lisinoprillisinopril babaşşlanlanııyor.yor.
İİki gki güün sonraki serum n sonraki serum kreatininkreatinin ddüüzeyi 2.8 mg/zeyi 2.8 mg/dldl’’yeye yyüükseliyor.kseliyor.



SORUNLARSORUNLAR
55 ya55 yaşışın n üüzerinde bazerinde başşlayan layan şşiddetli hipertansiyon.iddetli hipertansiyon.
Tekrarlayan Tekrarlayan pulmonerpulmoner öödem ataklardem ataklarıı..
YaygYaygıın n aterosklerozateroskleroz ööykyküüssüü ve bulgularve bulgularıı..
AbdominalAbdominal üüffüürrüüm.m.
BBööbrek yetmezlibrek yetmezliğği.i.
ACE inhibitACE inhibitöörrüü kullankullanıımmıınnıı takiben akut btakiben akut bööbrek yetersizlibrek yetersizliğği.i.

RENAL ARTER STENOZU RENAL ARTER STENOZU İİÇÇİİN YN YÜÜKSEK RKSEK RİİSKSK



38 ya38 yaşışında kadnda kadıın hasta.n hasta.
BaBaşş aağğrrııssıı ve halsizlik yakve halsizlik yakıınmalarnmalarıı ile baile başşvuruyor.vuruyor.
3 y3 yııl l öönce hipertansiyon tannce hipertansiyon tanııssıı almalmışış..
AmlodipinAmlodipin 10 mg/g10 mg/güün ve n ve valsartanvalsartan 160 mg/g160 mg/güün kullann kullanııyor.yor.
Kan basKan basııncncıı genelde ygenelde yüüksek seyrediyor.ksek seyrediyor.
ÖÖz ve soy gez ve soy geççmimişşinde inde öözellik yok.zellik yok.

Kan basKan basııncncıı oturur pozisyonda 170/120 oturur pozisyonda 170/120 mmHgmmHg
Ayakta pozisyonda 150/110 Ayakta pozisyonda 150/110 mmHgmmHg
NabNabıız 76/z 76/dkdk, ritmik, ritmik
Sistem bulgularSistem bulgularıı dodoğğalal

AKAKŞŞ 92 mg/92 mg/dldl LDL kolesterolLDL kolesterol 126 mg/126 mg/dldl
BUN BUN 18 mg/18 mg/dldl HDL kolesterolHDL kolesterol 44 mg/44 mg/dldl
KreatininKreatinin 0.8 mg/0.8 mg/dldl TrigliseridTrigliserid 175 mg/175 mg/dldl
SodyumSodyum 144 144 mmolmmol/L/L Tam idrarTam idrar NormalNormal
PotasyumPotasyum 3.1 3.1 mmolmmol/L/L Tam kan Tam kan NormalNormal
KalsiyumKalsiyum 9.2 mg/9.2 mg/dldl EKGEKG SVHSVH



1.1. AntihipertansifAntihipertansif tedaviye direntedaviye direnççli hipertansiyonli hipertansiyon
2.2. OrtostatikOrtostatik hipotansiyonhipotansiyon
3.3. HipopotasemiHipopotasemi

SORUNLARSORUNLAR

HipopotasemiHipopotasemi
HipertansiyonHipertansiyon

İİdrar K konsantrasyonu 50 drar K konsantrasyonu 50 mmolmmol/g/güün n 

Plazma Plazma reninrenin aktivitesiaktivitesi
Plazma Plazma aldosteronaldosteron ddüüzeyizeyi
AldosteronAldosteron/PRA oran/PRA oranıı

PRA 0.8 PRA 0.8 ngng/ml/saat/ml/saat
AldosteronAldosteron 32 32 ngng/ml/ml
AldosteronAldosteron/PRA = 40/PRA = 40

PHAPHA

PrimerPrimer hiperaldosteronizmhiperaldosteronizm
CushingCushing sendromusendromu
KonjenitalKonjenital adrenal adrenal hiperplazihiperplazi
RenalRenal arter darlarter darlığıığı
ReninRenin salgsalgıılayan tlayan tüümmöörlerrler
LiddleLiddle sendromusendromu
FeokromositomaFeokromositoma
DiDiüüretikretik kullankullanıımmıı



Kesin Kesin prevalansprevalansıı bilinmemektedir. Gebilinmemektedir. Geççmimişşte nadir gte nadir göörrüülen bir hipertansiyonlen bir hipertansiyon
nedeni oldunedeni olduğğu du düüşşüünnüülmekle beraber, glmekle beraber, güünnüümmüüzde tzde tüüm m hipertansifhipertansif olgularolgularıınn
% 5% 5--1515’’inden sorumlu olabileceinden sorumlu olabileceğği ileri si ileri süürrüülmektedir.lmektedir.

1. 1. AldosteronAldosteron salgsalgıılayan adenomlayan adenom
-- En sEn sıık gk göörrüülen formdur (% 60len formdur (% 60--70)70)
-- Genellikle tek taraflGenellikle tek taraflııddıır r 
-- Seyrek olarak Seyrek olarak bilateralbilateral de olabilirde olabilir
-- KadKadıınlarda daha snlarda daha sıık gk göörrüüllüür (K/E=2:1)r (K/E=2:1)
-- En sEn sıık 30k 30--50 ya50 yaşş arasarasıında ortaya nda ortaya ççııkarkar

2. 2. RenineRenine duyarlduyarlıı adenomadenom
3. 3. PrimerPrimer adrenal adrenal hiperplazihiperplazi
4. 4. İİdyopatikdyopatik adrenal adrenal hiperplazihiperplazi

-- OlgularOlgularıın % 25n % 25--3030’’unu oluunu oluşştururturur
-- DiffDiffüüzz, mikro veya , mikro veya makronodmakronodüülerler olabilirolabilir
-- Erkeklerde 4 kat daha sErkeklerde 4 kat daha sııktktıırr
-- Siyahlarda daha sSiyahlarda daha sıık gk göörrüüllüürr
-- SSııklklığıığı 6. 6. dekattadekatta pik yaparpik yapar

5. Adrenal 5. Adrenal karsinomakarsinoma
-- OlgularOlgularıın % 3n % 3--55’’ini oluini oluşştururturur

6. 6. FamilyalFamilyal hiperaldosteronizmhiperaldosteronizm
-- OlgularOlgularıın % 1n % 1--33’ü’ünnüü oluoluşştururturur
-- İİki tipi vardki tipi vardıır:r:
Tip 1: Tip 1: GlukokortikoidGlukokortikoid ile dile düüzelenzelen
Tip 2: Tip 2: GKGK’’ee duyarlduyarlıı olmayanolmayan

7. 7. EktopikEktopik aldosteronaldosteron salgsalgıılayan layan tmtm
-- NadirdirNadirdir
-- OverOver ve bve bööbrek tbrek tüümmöörlerirleri

8. 8. ChretienChretien sendromusendromu
-- PropiomelanocortinPropiomelanocortin salgsalgıılayanlayan

hipofiz adenomuna bahipofiz adenomuna bağğllııddıır   r   
-- Adrenal Adrenal aldosteronaldosteron yapyapıımmıı uyaruyarııllıırr



Hipertansiyon (hafif Hipertansiyon (hafif →→ şşiddetli)iddetli)
BaBaşş aağğrrııssıı
HalsizlikHalsizlik
Kas gKas güçüçssüüzlzlüüğğüü
KarKarıında nda distansiyondistansiyon
İİleusleus
PoliPoliüüriri
PolidipsiPolidipsi
OrtostatikOrtostatik hipotansiyonhipotansiyon
ÖÖdem yokdem yok

HipopotasemiHipopotasemi
MetabolikMetabolik alkalozalkaloz
RenalRenal potasyum kaybpotasyum kaybıı (>30 (>30 mmolmmol/g/güün)n)
Hafif Hafif hipernatremihipernatremi
Hafif Hafif hipomagnezemihipomagnezemi

SEMPTOM VE BULGULAR LABORATUVARLABORATUVAR

Hipertansiyon sHipertansiyon sııklklııkla kla primerprimer hipertansiyondan daha hipertansiyondan daha şşiddetlidiriddetlidir
ve daha komplikasyonlu seyreder.ve daha komplikasyonlu seyreder.
OlgularOlgularıın % 40n % 40’’ıında potasyum dnda potasyum düüzeyi normal olabilir.zeyi normal olabilir.
DDüüşşüük dozda k dozda didiüüretikretik tedavisi stedavisi sıırasrasıında belirgin ve nda belirgin ve persistanpersistan
hipopotasemihipopotasemi geligelişşebilir.ebilir.



Hipertansiyon ve Hipertansiyon ve hipopotasemihipopotasemi birliktelibirlikteliğğii
ÜçÜçten fazla ten fazla antihipertansifantihipertansif gerektiren direngerektiren direnççli hipertansiyonli hipertansiyon
Ailede Ailede primerprimer hiperaldosteronizmhiperaldosteronizm ööykyküüssüü
Erken yaErken yaşşta bata başşlayan hipertansiyonlayan hipertansiyon

AntihipertansifAntihipertansif ilailaççlarlarıın uygun sn uygun süüre re öönce kesilmesini takibennce kesilmesini takiben
plazma plazma aldosteronaldosteron (PAL) d(PAL) düüzeyi ve plazma zeyi ve plazma reninrenin aktivitesi (PRA)aktivitesi (PRA)

PRA PRA ↑↑
PAL PAL ↑↑
PAL/PRA <10 PAL/PRA <10 

SekonderSekonder hiperaldosteronizmhiperaldosteronizm
DiDiüüretikretik kullankullanıımmıı
RenovaskRenovasküülerler hipertansiyonhipertansiyon
ReninRenin salgsalgıılayan tlayan tüümmöörr
MalignMalign hipertansiyonhipertansiyon
NefrotikNefrotik sendromsendrom
SirozSiroz
KonjestifKonjestif kalp yetmezlikalp yetmezliğğii

PRA PRA ↓↓
PAL PAL ↓↓

KonjenitalKonjenital adrenal adrenal hiperplazihiperplazi
MineralokortikoidMineralokortikoid kullankullanıımmıı
DOC salgDOC salgıılayan tlayan tüümmöörr
CushingCushing sendromusendromu
LiddleLiddle sendromusendromu
GordonGordon sendromusendromu
GitelmanGitelman sendromusendromu
Meyan kMeyan köökküü kullankullanıılmaslmasıı
1111ββ--OH OH steroidsteroid dehidrodehidro. . ↓↓

PRA PRA ↓↓ (<1 (<1 ngng/ml/saat)/ml/saat)
PAL PAL ↑↑ (>15 (>15 ngng/ml)/ml)
PAL/PRA >20PAL/PRA >20--25 25 

KaptoprilKaptopril supresyonsupresyon testitesti
PAL >15 PAL >15 ngng/ml/ml
PAL/PRA >20PAL/PRA >20--2525

PHAPHA



PrimerPrimer hiperaldosteronizmhiperaldosteronizm şşüüphesiphesi

Tekrarlanan PAL ve PRA Tekrarlanan PAL ve PRA ööllçüçümlerimleri
PAL >15 PAL >15 ngng/ml/ml
PRA <1 PRA <1 ngng/ml/saat/ml/saat
PAL/PRA >20PAL/PRA >20--2525

3 g3 güünlnlüük tuzdan zengin bir diyet uygulanmask tuzdan zengin bir diyet uygulanmasıınnıı takibentakiben
24 saatlik idrarda 24 saatlik idrarda aldosteronaldosteron atatııllıımmıı >14 >14 mcgmcg

Oral veya Oral veya intravenintravenöözz tuz ytuz yüükleme testikleme testi
4 saat s4 saat süüreyle saatte 500 ml reyle saatte 500 ml izotonikizotonik infinfüüzyonuzyonu

0, 2 ve 4. saatlerde PAL ve PRA0, 2 ve 4. saatlerde PAL ve PRA
Normalde PAL 8.5 Normalde PAL 8.5 ngng/ml, PRA 0.6 /ml, PRA 0.6 ngng/ml/saat/ml/saat’’in altin altıına baskna baskıılanlanıırr

PHAPHA’’dede aldosteronaldosteron ddüüzeyinde baskzeyinde baskıılanma olmazlanma olmaz



PosturalPostural stimstimüülasyonlasyon testitesti
FurosemidFurosemid stimstimüülasyonlasyon testitesti

AldosteronAldosteron ddüüzeyinde en az % 50 artma zeyinde en az % 50 artma →→ İİdyopatikdyopatik adrenal adrenal hiperlazihiperlazi
RenineRenine duyarlduyarlıı adenomadenom

AldosteronAldosteron ddüüzeyinde azalma zeyinde azalma →→ Adenom Adenom 

DiurnalDiurnal aldosteronaldosteron sekresyonusekresyonu
Normal Normal ritmritm korunmukorunmuşş → AdenomAdenom

Normal Normal ritmritm kaybolmukaybolmuşş → İİdyopatikdyopatik adrenal adrenal hiperplazihiperplazi

Serumda 18Serumda 18--hidroksihidroksi kortikosteronkortikosteron ddüüzeyizeyi
Serum ve idrarda 18Serum ve idrarda 18--hidroksihidroksi kortizolkortizol ddüüzeyizeyi
YYüükselmikselmişş →→ AdenomAdenom
YYüükselmemikselmemişş →→ İİdyopatikdyopatik adrenal adrenal hiperplazihiperplazi



Adrenal CTAdrenal CT

Normal CT veyaNormal CT veya
BilateralBilateral adrenal adrenal hiperplazihiperplazi

BilateralBilateral lezyonlarlezyonlar UnilateralUnilateral lezyonlezyon

Aile Aile ööykyküüssüü varsavarsa
Tip 1 PHA dTip 1 PHA düüşşüünn

AldosteronomaAldosteronoma
olasolasııllığıığı ddüüşşüükk

AldosteronomaAldosteronoma
olasolasııllığıığı yyüüksekksek

NPNP--59 59 iodokolesteroliodokolesterol sintigrafisisintigrafisi

SelektifSelektif adrenal adrenal venvenöözz öörneklemernekleme

Serumda 18Serumda 18--hidroksihidroksi kortikosteronkortikosteron ddüüzeyizeyi
Serum ve idrarda 18Serum ve idrarda 18--hidroksihidroksi kortizolkortizol ddüüzeyizeyi
DeksametazonDeksametazon supresyonsupresyon testi, testi, MetoklopramidMetoklopramid testitesti
FludrokortizonFludrokortizon testi, testi, AnjiotensinAnjiotensin II II infinfüüzyonzyon testitesti

AldosteronomaAldosteronomaAdrenal Adrenal hiperplazihiperplazi

Cerrahi tedaviCerrahi tedaviMedikal tedaviMedikal tedavi



Medikal tedavi Medikal tedavi idyopatikidyopatik adrenal adrenal hiperplazilihiperplazili, , bilateralbilateral adenomlu veyaadenomlu veya
cerrahiye aday olmayan hastalarda tercih edilir.cerrahiye aday olmayan hastalarda tercih edilir.

SeSeççkin tedavi kin tedavi spironolaktonspironolakton veya veya eplerenoneplerenon gibi gibi mineralokortikoidmineralokortikoid
antagonistleridir (100antagonistleridir (100--200 mg/g200 mg/güün). n). 
ACE inhibitACE inhibitöörleri ve rleri ve ARBARB’’lerler de potansiyel tedavi sede potansiyel tedavi seççenekleridir.enekleridir.
DihidropridinDihidropridin grubu kalsiyum kanal grubu kalsiyum kanal blokerleriblokerleri ((öözellikle de zellikle de nifedipinnifedipin))
adrenokortikaladrenokortikal hhüücrelere kalsiyum giricrelere kalsiyum girişşini bloke ederek ini bloke ederek ççeeşşitli itli 
uyaruyarıılara yanlara yanııt olarak t olarak aldosteronaldosteron yapyapıımmıınnıı azaltabilir. Kan basazaltabilir. Kan basııncncıınnıı
ddüüşşüürrüürler, fakat rler, fakat aldosteronaldosteron ddüüzeyi, plazma volzeyi, plazma volüümmüü ve potasyum ve potasyum 
ddüüzeyi dezeyi değğiişşmez.mez.
TriamterenTriamteren ve ve amiloridamilorid gibi digibi diğğer potasyum koruyucu er potasyum koruyucu didiüüretiklerretikler dede
kullankullanıılabilir. Ancak ideal selabilir. Ancak ideal seççenek deenek değğildirler. ildirler. 

FamilyalFamilyal tip 1 tip 1 PHAPHA’’dede ddüüşşüük doz k doz glukokortikoidglukokortikoid tedavisi kan bastedavisi kan basııncncıı
kontrolkontrolüü sasağğlar. Klar. Kıısa etkililer tercih edilmelidir. sa etkililer tercih edilmelidir. 

Adenomlarda seAdenomlarda seççkin tedavi kin tedavi adrenalektomidiradrenalektomidir..
Cerrahi giriCerrahi girişşim im ööncesi 3ncesi 3--5 haftal5 haftalıık k spironolaktonspironolakton tedavisi uygulantedavisi uygulanıır. r. 



OtozomalOtozomal dominant bir hastaldominant bir hastalııktktıır.r.
DistalDistal ttüübbüülerler epitelyalepitelyal sodyum kanallarsodyum kanallarıında regnda regüülasyon bozuklulasyon bozukluğğunauna
yol ayol aççan genetik bir mutasyon san genetik bir mutasyon sööz konusudur.z konusudur.
(KANAL AKT(KANAL AKTİİVVİİTESTESİİ ARTAR)ARTAR)

TEDAVTEDAVİİ
•• DDüüşşüük sodyum ik sodyum iççeren diyeteren diyet
•• Sodyum kanalSodyum kanalıınnıı direkt olarak bloke eden direkt olarak bloke eden triamterentriamteren ve ve amiloridamilorid

gibi potasyum koruyucu gibi potasyum koruyucu didiüüretiklerretikler
•• Potasyum Potasyum replasmanreplasmanıı

AAşışırrıı sodyum geri emilimisodyum geri emilimi
Potasyum kaybPotasyum kaybıı
MetabolikMetabolik alkalozalkaloz
ReninRenin ve ve aldosteronaldosteron baskbaskııllııddıırr
((PsPsöödohiperaldosteronizmdohiperaldosteronizm))

HHİİPERTANSPERTANSİİYONYON



EkzojenEkzojen
GlukokortikoidlerGlukokortikoidler ((iatrojenikiatrojenik))

EndojenEndojen
ACTH baACTH bağığımlmlıı

Hipofiz adenomu Hipofiz adenomu 
((CushingCushing hastalhastalığıığı, % 65, % 65--70)70)
EktopikEktopik ACTH sendromuACTH sendromu
(En s(En sıık akcik akciğğer kanseri)er kanseri)

ACTH baACTH bağığımsmsıızz
((CushingCushing sendromu)sendromu)

Adrenal adenom Adrenal adenom 
Adrenal Adrenal karsinomkarsinom
Adrenal Adrenal hiperplazihiperplazi

SSııklklııkla 20kla 20--50 ya50 yaşş arasarasıında gnda göörrüüllüürr
KadKadıınlarda erkeklerden 4nlarda erkeklerden 4--5 kat daha s5 kat daha sııktktıırr

SINIFLANDIRMASINIFLANDIRMA HHİİPOTALAMUSPOTALAMUS
CRHCRH

HHİİPOFPOFİİZZ
ACTHACTH

ADRENAL KORTEKSADRENAL KORTEKS
(Zona (Zona fasikfasiküülatalata))

KORTKORTİİZOLZOL

Epinefrinin Epinefrinin vazokonstriktvazokonstriktöörr etkisi etkisi ↑↑
MineralokortikoidMineralokortikoid aktiviteaktivite

HHİİPERTANSPERTANSİİYONYON



HipertansiyonHipertansiyon
Santral Santral obeziteobezite
Ay dede yAy dede yüüzzüü
Ensede Ensede buffalobuffalo hhöörgrgüüccüü
Deride incelme, kolay berelenmeDeride incelme, kolay berelenme
TelenjiektazilerTelenjiektaziler
YaralarYaralarıın gen geçç iyileiyileşşmesimesi
StrialarStrialar
Osteoporoz ve kOsteoporoz ve kıırrııklarklar
KadKadıınlarda nlarda hirsutismushirsutismus
MensMens ddüüzensizlikleri veya zensizlikleri veya amenoreamenore
Erkekte libido azalmasErkekte libido azalmasıı, , impotansimpotans
ŞŞiddetli halsizlikiddetli halsizlik
Kas gKas güçüçssüüzlzlüüğğüü
HiperglisemiHiperglisemi
HipokalemiHipokalemi (en s(en sıık k ektopikektopik ACTH)ACTH)
PoliPoliüüriri, , polidipsipolidipsi
İİrritabiliterritabilite, , anksiyeteanksiyete, depresyon, depresyon
HiperpigmentasyonHiperpigmentasyon (ACTH ba(ACTH bağığımlmlıı))

Semptom ve belirtilerin Semptom ve belirtilerin CushingCushing sendromunu sendromunu ööngngöörme olasrme olasııllığıığı % 90% 90’’ddıırr



ANAMNEZANAMNEZ
FFİİZZİİK MUAYENEK MUAYENE
LABORATUVARLABORATUVAR

Rutinler (Rutinler (GlukozGlukoz, Potasyum), Potasyum)
ACTHACTH
24 saatlik idrarda serbest 24 saatlik idrarda serbest kortizolkortizol
Gece yarGece yarııssıı plazma plazma kortizolkortizol ddüüzeyizeyi
Sabaha karSabaha karşışı veya gece boyu veya gece boyu ttüükrkrüükk kortizolkortizol ddüüzeyi  zeyi  
DDüüşşüük doz k doz deksametazondeksametazon supresyonsupresyon testitesti

YYüüksek doz ksek doz deksametazondeksametazon supresyonsupresyon testitesti
CRH CRH stimstimüülasyonlasyon testitesti
DeksametazonDeksametazon--CRH testiCRH testi
Radyolojik gRadyolojik göörrüüntntüüleme (MR veya CT)leme (MR veya CT)



13 ya13 yaşışında knda kıız z ççocuocuğğu halsizlik, gu halsizlik, güçüçssüüzlzlüük yakk yakıınmalarnmalarıı ile baile başşvuruyor.vuruyor.
ÖÖz ve soy gez ve soy geççmimişşinde inde öözellik yok.zellik yok.
Kan basKan basııncncıı 130/90 130/90 mmHgmmHg, nab, nabıız 92/z 92/dkdk..
Alt ve Alt ve üüst st ekstremitelerdeekstremitelerde kas gkas güüccüü ve derin ve derin tendontendon refleksleri azalmrefleksleri azalmışış..
Meme geliMeme gelişşimi, imi, aksilleraksiller ve ve pubikpubik kkııllanma yok.llanma yok.

KreatininKreatinin 0.5 mg/0.5 mg/dldl, , GlukozGlukoz 99 mg/99 mg/dldl, , Potasyum 1.7 Potasyum 1.7 mmolmmol/L/L, , HbHb 8.5 gr/8.5 gr/dldl,,
LipidLipid profili normal.profili normal.

AST 480 U/L, ALT 313 U/L, LDH 2105 U/L, CK 1235 U/LAST 480 U/L, ALT 313 U/L, LDH 2105 U/L, CK 1235 U/L
İİdrar potasyumu 190 drar potasyumu 190 mmolmmol/g/güünn
pHpH 7.63, HCO7.63, HCO33 46 46 mmolmmol/L/L
PRA 0.7 PRA 0.7 ngng/ml/saat (normalin alt s/ml/saat (normalin alt sıınnıırrıı), ), aldosteronaldosteron 12.5 12.5 ngng/ml (N)/ml (N)

Kalkan S ve ark. Genel Tıp Dergisi 2006;16:71-75 (modifiye edilerek)



ACTH normal, plazma ACTH normal, plazma kortizolkortizol ddüüşşüük, ACTH uyark, ACTH uyarıı testine yantestine yanııt yokt yok
ProgesteronProgesteron yyüüksek, ksek, ööstradiolstradiol, , dehidroepiandrosterondehidroepiandrosteron ve totalve total
testosteron dtestosteron düüşşüük, k, gonadotropinlergonadotropinler yyüüksekksek
KaryotipKaryotip analizi 46 XXanalizi 46 XX
PelvikPelvik USG: USG: UterusUterus ve ve overleroverler hipoplastikhipoplastik



KortikosteroidKortikosteroid biyosentezibiyosentezi iiççin gerekli olan enzimleri kodlayanin gerekli olan enzimleri kodlayan
genlerdeki genlerdeki otozomalotozomal resesif mutasyon sonucu oluresesif mutasyon sonucu oluşşan yoklukan yokluk
veya yetersizlik durumlarveya yetersizlik durumlarıı..

1717αα--hidroksilazhidroksilaz eksiklieksikliğğii

KortizolKortizol ↓↓
DeoksikortikosteronDeoksikortikosteron ve ve kortikosteronkortikosteron ↑↑

DDüüşşüük k reninlireninli hipertansiyonhipertansiyon
HipokalemiHipokalemi
MetabolikMetabolik alkalozalkaloz

ÖÖstradiolstradiol ↓↓ -- Testosteron Testosteron ↓↓
SeksSeksüüel el matmatüürasyonrasyon geriligeriliğği (K)i (K)
Belirsiz veya kBelirsiz veya kııza benzer za benzer genitalgenital yapyapıı (E)(E)

1111ββ--hidroksilazhidroksilaz eksiklieksikliğğii

KortizolKortizol ↓↓
DeoksikortikosteronDeoksikortikosteron ↑↑

DDüüşşüük k reninlireninli hipertansiyonhipertansiyon
HipokalemiHipokalemi
MetabolikMetabolik alkalozalkaloz

AndrojenAndrojen fazlalfazlalığıığı
FemaleFemale pspsöödohermafroditizmdohermafroditizm (K)(K)
VirilizasyonVirilizasyon, h, hıızlzlıı lineer blineer büüyyüümeme



Hipofizde GH salgHipofizde GH salgıılayan tlayan tüümmöörr
Orta yaOrta yaşş erierişşkinlerde skinlerde sıık gk göörrüüllüürr

Burun geniBurun genişşler ve kaller ve kalıınlanlaşışırr
ElmacElmacıık kemik kemiğği belirginlei belirginleşşir, alir, alıın n ççııkkııntntıı yaparyapar
Dudaklar kalDudaklar kalıınlanlaşışır, dil br, dil büüyyüürr
YYüüz hatlarz hatlarıı belirginlebelirginleşşirir
ÇÇene sivrileene sivrileşşir, diir, dişşler ayrler ayrııklaklaşışırr
Eller bEller büüyyüür, parmaklar kalr, parmaklar kalıınlanlaşışır ve genir ve genişşlerler
Deri kalDeri kalıınlanlaşışırr
İİçç organlarda (kalp, borganlarda (kalp, bööbrek) yumubrek) yumuşşak doku artarak doku artar
KordKord vokallervokaller kalkalıınlanlaşışır, ses kalr, ses kalıınlanlaşışırr
KonuKonuşşma yavama yavaşşlarlar
HipertrikozHipertrikoz, , hiperpigmentasyonhiperpigmentasyon
HHİİPERTANSPERTANSİİYON (% 35)YON (% 35)

Sodyum Sodyum retansiyonuretansiyonu
Sempatik Sempatik vazokonstriksiyonvazokonstriksiyon artartışıışı
EndotelEndotel babağığımlmlıı vazodilatasyondavazodilatasyonda azalmaazalma
Rezistans arterlerde Rezistans arterlerde hipertrofikhipertrofik remodelingremodeling

GH, IGF1 düzeyi
Glukoz tolerans testi
Hipofiz MR

TANITANI



KontraktiliteKontraktilite azalazalıırr
DiyastolikDiyastolik relaksasyonrelaksasyon bozulurbozulur

AlfaAlfa--adrenerjikadrenerjik reseptreseptöör duyarlr duyarlııllığıığı artarartar
Sempatik sinir sistemi aktivitesi artarSempatik sinir sistemi aktivitesi artar
AldosteronAldosteron ddüüzeyi artarzeyi artar

Kardiyak Kardiyak outputoutput ↓↓ PeriferikPeriferik vaskvasküülerler direndirençç ↑↑

SSİİSTOLSTOLİİK KB K KB ↓↓ DDİİYASTOLYASTOLİİK KB K KB ↑↑

TSHTSH



45 ya45 yaşışında erkek hasta yaklanda erkek hasta yaklaşışık 6 ay k 6 ay öönce saptanan hipertansiyonnce saptanan hipertansiyon
nedeniyle banedeniyle başşvuruyor.vuruyor.
ÖÖz ve soy gez ve soy geççmimişşinde inde öözellik yok.zellik yok.
Kan basKan basııncncıı 170/105 170/105 mmHgmmHg, sistem bulgular, sistem bulgularıı dodoğğal.al.

AKAKŞŞ 80 mg/80 mg/dldl LDL kolesterolLDL kolesterol 152 mg/152 mg/dldl
BUN BUN 19 mg/19 mg/dldl HDL kolesterolHDL kolesterol 39 mg/39 mg/dldl
KreatininKreatinin 1.0 mg/1.0 mg/dldl TrigliseridTrigliserid 206 mg/206 mg/dldl
SodyumSodyum 140 140 mmolmmol/L/L Tam idrarTam idrar NormalNormal
PotasyumPotasyum 4.2 4.2 mmolmmol/L/L Tam kan Tam kan NormalNormal
KalsiyumKalsiyum 10 mg/10 mg/dldl EKGEKG NormalNormal

Hastaya  Hastaya  fosinoprilfosinopril 10 mg/g10 mg/güün ban başşlanlanııyor, kan basyor, kan basııncncıınnıın n regregüülele
olmamasolmamasıı nedeniyle doz nedeniyle doz öönce 20 mg/gnce 20 mg/güünn’’e e ççııkkııllııyor ve dahayor ve daha
sonra sonra hidroklorotiazidhidroklorotiazid iiççeren formuna geeren formuna geççiliyor.iliyor.



6 AY SONRA6 AY SONRA

HastanHastanıın herhangi bir yakn herhangi bir yakıınmasnmasıı yokyok
Kan basKan basııncncıı 130/75 130/75 mmHgmmHg
BUN 22 mg/BUN 22 mg/dldl,   ,   KreatininKreatinin 1.2 mg/1.2 mg/dldl,   Sodyum 138 ,   Sodyum 138 mmolmmol/L,/L,
Potasyum 4.0 Potasyum 4.0 mmolmmol/L,   /L,   ÜÜrik asit 7.8 mg/rik asit 7.8 mg/dldl,   ,   Kalsiyum 11.2 mg/Kalsiyum 11.2 mg/dldl

PRPRİİMER HMER HİİPERPARATPERPARATİİROROİİDDİİZM ?ZM ?
TTİİAZAZİİD ETKD ETKİİSSİİ ??

İİnorganik fosfornorganik fosfor 2.0 mg/2.0 mg/dldl ((↓↓))
iPTHiPTH 198 198 pgpg/ml (/ml (↑↑))

ParatiroidParatiroid dopplerdoppler USG ve sintigrafi adenom ile uyumluUSG ve sintigrafi adenom ile uyumlu

PRPRİİMER HMER HİİPERPARATPERPARATİİROROİİDDİİZM ZM 



50 ya50 yaşışında kadnda kadıın hasta hipertansiyon, n hasta hipertansiyon, ççarparpııntntıı, uykusuzluk, a, uykusuzluk, ağğlama velama ve
yyüüzzüüne atene ateşş basmasbasmasıı ((flushingflushing) n) nööbetleri yakbetleri yakıınmalarnmalarıı ile aile hekimineile aile hekimine
babaşşvuruyor.vuruyor.
Kan basKan basııncncıı 190/120 190/120 mmHgmmHg, nabz, nabzıı 100/100/dkdk bulunan ve EKG ile tam kanbulunan ve EKG ile tam kan
incelemelerinde anlamlincelemelerinde anlamlıı patoloji saptanamayan hastaya ACE inhibitpatoloji saptanamayan hastaya ACE inhibitöörrüü
ile ile tiazidtiazid babaşşlanlanııyor. yor. FlushingFlushing nnööbetleri betleri menapozamenapoza babağğlanan hastanlanan hastanıın n 
tedavisine hormon tedavisine hormon replasmanreplasmanıı ekleniyor.ekleniyor.
Sonraki 1 ySonraki 1 yııl il iççinde kan basinde kan basııncncıınnıın n regregüülele olmamasolmamasıı nedeniyle tedaviyenedeniyle tedaviye
amlodipinamlodipin ekleniyor, buna raekleniyor, buna rağğmen kan basmen kan basııncncıı dedeğğiişşken seyrediyor. ken seyrediyor. 

İİki yki yııl sonra hasta diz operasyonu il sonra hasta diz operasyonu iççin hastaneye bain hastaneye başşvuruyor. Yapvuruyor. Yapıılanlan
dedeğğerlendirmede kan baserlendirmede kan basııncncıı 165/90 165/90 mmHgmmHg ve serum potasyum dve serum potasyum düüzeyizeyi
2.9 2.9 mmolmmol/L bulunuyor./L bulunuyor.
BaBaşşararııllıı operasyondan 3 goperasyondan 3 güün sonra hastann sonra hastanıın potasyumu 2.6 n potasyumu 2.6 mmolmmol//LL’’yeye
ddüüşşüüyor ve oral potasyum preparatyor ve oral potasyum preparatıı babaşşlanlanııyor. Beyor. Beşş ggüün sonra n sonra dispnedispne
ve kusma yakve kusma yakıınmalarnmalarıı babaşşllııyor ve hasta potasyum tabletlerini almada yor ve hasta potasyum tabletlerini almada 
ggüçüçllüük k ççekiyor.ekiyor.
HastanHastanıın nefes darln nefes darlığıığı giderek artgiderek artııyor ve operasyondan 8 gyor ve operasyondan 8 güün sonra n sonra exex
oluyor. Otopside adrenal bezde boluyor. Otopside adrenal bezde büüyyüük bir k bir feokromositomafeokromositoma bulundubulunduğğuu
ve hastanve hastanıın miyokart n miyokart infarktinfarktüüssüünene ve ve hipopotasemiyehipopotasemiye babağğllıı babağğllıı akut akut 
kalp yetmezlikalp yetmezliğği nedeniyle i nedeniyle ööldldüüğğüü rapor ediliyor.rapor ediliyor.



ŞŞiddetli hipertansiyon ile baiddetli hipertansiyon ile başşvuran hastada tam bir vuran hastada tam bir laboratuvarlaboratuvar
dedeğğerlendirmesi yapmamakerlendirmesi yapmamak
ACE inhibitACE inhibitöörrüü ve ve tiazidtiazid alan hastanalan hastanıın serum n serum kreatininkreatinin ve elektrolitve elektrolit
ddüüzeylerini uygun zeylerini uygun şşekilde izlememekekilde izlememek
Uzun sUzun süüreli etkin dozlarda reli etkin dozlarda üçüçllüü antihipertansifantihipertansif tedaviye iyi yantedaviye iyi yanııtt
vermeyen hastada gerekli incelemeleri yapmamak ve hastayvermeyen hastada gerekli incelemeleri yapmamak ve hastayıı dahadaha
ileri bir merkeze sevk etmemekileri bir merkeze sevk etmemek

HipopotasemiHipopotasemi ve hipertansiyon birliktelive hipertansiyon birlikteliğği olan bir hastaya i olan bir hastaya 
ileri incelemeleri yapmadan genel anestezi vermekileri incelemeleri yapmadan genel anestezi vermek
HipopotasemiyeHipopotasemiye rarağğmen men tiazidetiazide devam etmekdevam etmek
DispneDispne ve ve hipopotasemiyihipopotasemiyi uygun uygun şşekilde tedavi etmemekekilde tedavi etmemek

HastanHastanıın yakn yakıınlarnlarıı aile hekimi ve hastane hakkaile hekimi ve hastane hakkıında kusur ve ihmalnda kusur ve ihmal
nedeniyle dava anedeniyle dava aççııyoryor

AAİİLE HEKLE HEKİİMMİİ VE HASTANE 210.000 $ TAZMVE HASTANE 210.000 $ TAZMİİNAT NAT ÖÖDEMEYEDEMEYE
MAHKUM EDMAHKUM EDİİLLİİYORLARYORLAR

HASTANENHASTANENİİN KUSURLARIN KUSURLARI

AAİİLE HEKLE HEKİİMMİİNNİİN KUSURLARIN KUSURLARI



Acil tedavi gereksinimiAcil tedavi gereksinimi
AkselereAkselere hipertansiyonhipertansiyon
ŞŞiddetli hipertansiyoniddetli hipertansiyon
Komplikasyonlu hipertansiyonKomplikasyonlu hipertansiyon

Altta yatan olasAltta yatan olasıı nedenlernedenler
SekonderSekonder HTHT’’uu ddüüşşüündndüüren ipuren ipuççlarlarıı
((hipopotasemihipopotasemi gibi)gibi)
YYüüksek ksek kreatininkreatinin ddüüzeyizeyi
ProteinProteinüüriri ve/veya ve/veya hemathematüüriri
GenGençç yayaşş (<20)(<20)
Ani baAni başşlayan veya kontrolslayan veya kontrolsüüzlezleşşen HTen HT
DirenDirenççli hipertansiyonli hipertansiyon

Tedavi sorunlarTedavi sorunlarıı
ÇÇoklu ilaoklu ilaçç intoleransintoleransıı
ÇÇoklu ilaoklu ilaçç kontrendikasyonukontrendikasyonu
Tedaviye uyumsuzlukTedaviye uyumsuzluk

DiDiğğerer
YYüüksek kan basksek kan basııncncıı dedeğğiişşkenlikenliğğii
Beyaz Beyaz öönlnlüük hipertansiyonuk hipertansiyonu
Gebede hipertansiyonGebede hipertansiyon

İİLERLERİİ MERKEZEMERKEZE
SEVKSEVK



FeokromositomaFeokromositoma adrenal adrenal medulladakimedulladaki kromaffinkromaffin hhüücrelerinden veyacrelerinden veya
adrenal dadrenal dışıışı kromaffinkromaffin dokulardan (dokulardan (paragangliomaparaganglioma) kaynaklanan ve) kaynaklanan ve
aaşışırrıı katekolaminkatekolamin sekresyonusekresyonu ile karakterize olan ile karakterize olan nnööroendokrinroendokrin birbir
ttüümmöördrdüür. r. 
SaptanSaptanıırsa potansiyel olarak rsa potansiyel olarak şşifa ile, atlanifa ile, atlanıırsa rsa ööllüüm ile sonum ile sonuççlanabilir.lanabilir.

İİnsidansnsidansıı milyon popmilyon popüülasyonda 2lasyonda 2--8 aras8 arasıındadndadıır.r.
HipertansiyonlarHipertansiyonlarıın % 0.05n % 0.05--0.20.2’’sinden sorumludur.sinden sorumludur.
TTüüm m ıırklarda grklarda göörrüülebilir, ancak siyahlarda daha seyrektir.lebilir, ancak siyahlarda daha seyrektir.
KadKadıın ve erkek en ve erkek eşşit derecede etkilenir.it derecede etkilenir.
Her yaHer yaşşta gta göörrüülebilir, 30lebilir, 30--50 ya50 yaşş arasarasıında pik yapar.nda pik yapar.

% 10 % 10 bilateraldirbilateraldir
% 10 % 10 maligndirmaligndir
% 10 adrenal d% 10 adrenal dışıışıddıır r 
% 10% 10’’u u familyalfamilyal olabilir (MEN IIA , IIB, VHL)olabilir (MEN IIA , IIB, VHL)
% 10% 10’’u u ççocuklarda gocuklarda göörrüüllüürr
% 10% 10’’unda hipertansiyon yokturunda hipertansiyon yoktur
% 10% 10’’u cerrahi sonrasu cerrahi sonrasıı nnüüksks edereder

% 10% 10’’LARLAR
HASTALIHASTALIĞĞII



NorepinefrinNorepinefrin
EpinefrinEpinefrin

Kan basKan basııncncıı ↑↑
Kardiyak Kardiyak kontraktilitekontraktilite ↑↑
GlikojenolizisGlikojenolizis ↑↑
GlukoneojenezGlukoneojenez ↑↑
İİntestinalntestinal relaksasyonrelaksasyon ↑↑

Alfa Alfa adrenerjikadrenerjik reseptreseptöörlerrler

Beta Beta adrenerjikadrenerjik reseptreseptöörlerrler

Kalp hKalp hıızzıı ↑↑
Kardiyak Kardiyak kontraktilitekontraktilite ↑↑

Normal adrenalin aksine, Normal adrenalin aksine, feokromositomadafeokromositomada katekolaminkatekolamin salgsalgıılanmaslanmasıı
nnööralral uyaruyarıı ile kontrol edilmez.ile kontrol edilmez.

Normal Normal medullamedulla ççooğğunlukla epinefrin iunlukla epinefrin iççerirken (% 85), erirken (% 85), feokromositomalarfeokromositomalarıınn
ççooğğunda hakim unda hakim katekolaminkatekolamin norepinefrindirnorepinefrindir. . 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Adrenal_pheochromocytoma_(3)_histopathology.jpg


PosturalPostural hipotansiyonhipotansiyon
TremorTremor
AnksiyeteAnksiyete (panik ata(panik atağğa benzer)a benzer)
GGüçüçssüüzlzlüükk
SoluklukSolukluk
AteAteşş
EpigastrikEpigastrik aağğrrıı, yan a, yan ağğrrııssıı
KonstipasyonKonstipasyon
Kilo kaybKilo kaybıı

HipertansiyonHipertansiyon
BaBaşş aağğrrııssıı

ÇÇarparpııntntıı
TerlemeTerleme

NNÖÖBETLERBETLERİİ

NNööbet sbet sııklklığıığı birkabirkaçç ayda bir ile gayda bir ile güünde nde 
birkabirkaçç kez araskez arasıında, snda, süüresi birkaresi birkaçç saniyesaniye
ile saat arasile saat arasıında denda değğiişşebilir.ebilir.
TTüümmöör br büüyyüüddüükkççe se sııklklığıığı ve ve şşiddeti artar.iddeti artar.

NNöörofibromlarrofibromlar
CafeCafe auau laitlait ddöökküüntntüülerileri
TaTaşşiaritmileriaritmiler
PulmonerPulmoner öödemdem
KardiyomiyopatiKardiyomiyopati
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HiperglisemiHiperglisemi
HiperkalsemiHiperkalsemi
HipopotasemiHipopotasemi
EritrositozEritrositoz

Anestezi indAnestezi indüüksiyonuksiyonu
OpiatlarOpiatlar
DopaminDopamin antagonistleriantagonistleri
SoSoğğuk uk medikasyonlarmedikasyonlar

RadyokontrastRadyokontrast ajanlarajanlar
TrisiklikTrisiklik antidepresanlarantidepresanlar
KokainKokain
DoDoğğum yapmaum yapma

HipertansifHipertansif Krizi UyarabilirlerKrizi Uyarabilirler

SemptomlarSemptomlarıın n feokromositomayfeokromositomayıı ööngngöörme olasrme olasııllığıığı % 0.5% 0.5’’dirdir



Plazma Plazma metanefrinmetanefrin ddüüzeyizeyi
DuyarlDuyarlııllığıığı yyüüksek (% 96), ksek (% 96), öözgzgüüllllüüğğüü ise ise nisbetennisbeten ddüüşşüüktktüür (% 85).r (% 85).
ÖÖzellikle yzellikle yüüksek risk taksek risk taşışıyan bireylerde tercih edilmelidir.yan bireylerde tercih edilmelidir.
Plazma Plazma kromograninkromogranin A A öözellikle zellikle rekreküürrenrren olgularda kullanolgularda kullanıılabilir.labilir.

24 saatlik idrarda 24 saatlik idrarda katekolaminkatekolamin, VMA ve , VMA ve metanefrinmetanefrin ddüüzeylerizeyleri
DuyarlDuyarlııllığıığı % 87.5, % 87.5, öözgzgüüllllüüğğüü ise % 99.7ise % 99.7’’dir.dir.
ÖÖzellikle dzellikle düüşşüük risk tak risk taşışıyan bireylerde tercih edilmelidir.yan bireylerde tercih edilmelidir.
En duyarlEn duyarlıı ve ve öözgzgüül olanl olanıı metanefrinmetanefrin ddüüzeyi, en az zeyi, en az öözgzgüül olanl olanıı iseise
VMA dVMA düüzeyidir (yanlzeyidir (yanlışış pozitiflik % 15pozitiflik % 15’’den fazla).den fazla).
BazBazıı ototöörlerrler norepinefrinnorepinefrin/epinefrin oran/epinefrin oranıınnıı kullankullanıırlar.rlar.
ProvokatifProvokatif testler (testler (histaminhistamin, , tiramintiramin, , metoklopramidmetoklopramid, , glukagonglukagon))
ggüünnüümmüüzde nadiren kullanzde nadiren kullanıılmaktadlmaktadıır.r.
FentolaminFentolamin ve ve klonidinklonidin ile ile supresyonsupresyon testleri tantestleri tanıısal amasal amaççllıı
kullankullanıılabilir.labilir.

GGöörrüüntntüüleme yleme yööntemlerintemleri
MRI tercih edilmelidirMRI tercih edilmelidir
CT daha az duyarlCT daha az duyarlııddıırr
İİodinodin--131 meta131 meta--iodobenzilguanidiniodobenzilguanidin scanscan (MIBG)(MIBG)
PET PET (18F(18F--florodeoksiglukozflorodeoksiglukoz, 6, 6--florodopaminflorodopamin, karbon 11, karbon 11--hidroksiefedrinhidroksiefedrin))



İİlk tedavi selk tedavi seççeneeneğği cerrahi rezeksiyondur.i cerrahi rezeksiyondur.
Ciddi Ciddi intraoperatifintraoperatif ve ve postoperatifpostoperatif komplikasyonlar nedeniylekomplikasyonlar nedeniyle
deneyimli merkezlerde yapdeneyimli merkezlerde yapıılmallmalııddıır.r.
İİntraoperatifntraoperatif şşiddetli hipertansiyon olasiddetli hipertansiyon olasııllığıığınnıı azaltmak iazaltmak iççin cerrahiin cerrahi
ööncesi ncesi nonnon--spesifik ve spesifik ve irreverziblirreverzibl alfa alfa adrenoreseptadrenoreseptöörr blokeriblokeri olanolan
fenoksibenzaminfenoksibenzamin babaşşlanmallanmalııddıır. r. 
Kalp hKalp hıızzıınnıı yavayavaşşlatmak ilatmak iççin in labetolollabetolol gibi kombine alfa/betagibi kombine alfa/beta
blokerlerblokerler de kullande kullanıılabilir.labilir.
Tek baTek başışına beta na beta blokerbloker kullankullanıımmıından, ndan, şşiddetli alfa iddetli alfa stimstimüülasyonlasyon veve
hipertansiyon krizi nedeniyle kahipertansiyon krizi nedeniyle kaççıınnıılmallmalııddıır.r.

FeokromositomalFeokromositomalıı hastalarda dehastalarda değğiişşken derecede volken derecede volüüm eksiklim eksikliğğii
mevcuttur. mevcuttur. 
Tedavi edilmemiTedavi edilmemişş feokromositomafeokromositoma iiççin karakteristik olan kronikin karakteristik olan kronik
olarak artmolarak artmışış adrenerjikadrenerjik aktivite aktivite RASRAS’’ıınn tama yaktama yakıın n inhibisyonunainhibisyonuna
yol ayol aççar ve volar ve volüüm eksiklim eksikliğği gelii gelişşir.ir.
Bu volBu volüüm eksiklim eksikliğği zemininde ti zemininde tüümmöörrüün n ççııkarkarıılmaslmasıınnıı takiben belirgintakiben belirgin
hipotansiyon gelihipotansiyon gelişşebilir. Bunu ebilir. Bunu öönlemek inlemek iççin operasyon in operasyon ööncesi vencesi ve
ssıırasrasıında yeterli sodyum ve snda yeterli sodyum ve sııvvıı destedesteğği verilmelidir.i verilmelidir.



Kan basKan basııncncıı yyüüksekliksekliğği ile bai ile başşvuran olgularvuran olgularıın n sekondersekonder hipertansiyonhipertansiyon
iiççin arain araşşttıırrıılmaslmasıı, nedenin ortadan kald, nedenin ortadan kaldıırrıılmaslmasıı ile hipertansiyonun ile hipertansiyonun 
şşifa bulabilmesi ve ifa bulabilmesi ve primerprimer hastalhastalığıığın n prognozununprognozunun iyileiyileşştirilebilmesi tirilebilmesi 
aaççııssıından son derece ndan son derece öönemlidir. nemlidir. 

Her Her hipertansifhipertansif hastada dikkatli ve ayrhastada dikkatli ve ayrııntntııllıı bir bir anamnezanamnez, fizik muayene, fizik muayene
yapyapıılmallmalıı ve gerekli ve gerekli laboratuvarlaboratuvar incelemeleri planlanmalincelemeleri planlanmalııddıır.r.

BU DEBU DEĞĞERLENDERLENDİİRMELERRMELERİİ YAPMADANYAPMADAN
TEDAVTEDAVİİ BABAŞŞLANMAMALIDIRLANMAMALIDIR


