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Özet
Esansiyel hipertansiyonlular›n pek ço¤unda spesifik bir neden yoktur. Yüksek kan bas›nc›, artm›fl kalp
debisi ve/veya artm›fl periferik dirence ba¤l› olarak ortaya ç›kt›¤›na göre, bu iki hemodinamik parametreyi etkileyen bir veya daha fazla faktördeki bozukluklar kan bas›nc› yükselmesine neden olur. Bu bozukluklar›n tipi ve niceli¤i, hastalar aras›nda genellikle birbirinden farkl›d›r. Yüksek kan bas›nc›n›n patofizyolojik mekanizmalar› halen kesin olarak bilinmedi¤inden, tedavisi ampiriktir.
Anahtar kelimeler: Hipertansiyon, patofizyoloji
Abstract
No specific cause is present in most cases of essential hypertension. Since increased blood pressure is
a product of a rise in cardiac output and/or peripheral resistance, abnormalities may be present in one or
more factors that may effect these two hemodynamic parameters. Extent and type of abnormalities in these factors usually differ between patients. Because underlying pathophsiologic mechanisms of high blood
pressure is not exactly known, therapy of hypertension is still empiric.
Keywords: Hypertension, pathopysiology

Hipertansiyon, bir kan bas›nc› regülasyonu
bozuklu¤udur. Sistemik kan bas›nc›n› belirleyen
ve birbiriyle etkileflen birçok faktör olmas› nedeniyle hipertansiyondan sorumlu tek bir etiyoloji
veya patofizyolojik mekanizma yoktur. Bu nedenle primer hipertansiyon olarak adland›r›l›r.
Kan bas›nc›n›n kontrolü böbrekler, santral sinir
sistemi, periferik sinir sistemi, vasküler endotel ve
adrenal gland aras›ndaki karmafl›k etkileflimle
sa¤lan›r. Bu heterojenik hastal›k durumunda farkl› hipertansif kiflilerde kan bas›nc› yükselmesine
neden olan patofizyolojik mekanizmalar içinde
farkl› faktörlerin bir etkileflimi vard›r. Bu etkileflim, kiflinin kan bas›nc› fenotipine etki eden genetik bir altyap› (yatk›nl›k) üzerinde gerçekleflir.
Bu genetik yatk›nl›k ise, kiflinin kan bas›nc›n› düzenleyen ve kan bas›nc› üzerinde yükseltici veya

düflürücü etkileri olan birçok genin birbirine olan
üstünlü¤ü veya çekinikli¤i ile belirlenir. Bu genetik altyap› üzerinde kiflinin yaflam tarz›, sosyoekonomik durumu, çevresel faktörleri, demografik ve
metabolik özelliklerini belirleyen birçok faktörün
etkileflimiyle kan bas›nc› de¤ifliklikleri belirlenir
(2). Kan bas›nc›n› belirleyen hemodinamik parametreler kalp debisi ve periferik arteriyel direnç
oldu¤una göre, hipertansiyona neden olan faktörler bu ikisinden birinde veya her ikisinde art›fla yol açmak suretiyle etki ederler. Yeni teflhis
edilmifl özellikle genç hipertansiflerde kalp debisinin artm›fl oldu¤u hiperkinetik bir dolafl›m›n
varl›¤› saptanabilir. Bu debi art›fl› 2 farkl› mekanizmayla gerçekleflebilir; intravasküler hacim art›fl› (önyük) veya kalbin nöral uyar›m›n›n artmas›na ba¤l› kontraktilitenin artmas›. Fakat her ne ka-
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dar hastalar›n baz›lar›nda hipertansiyonun bafllang›ç evrelerinde kalp debisi yüksek bulunsa
da hipertansif hastalar›n tipik hemodinamik bulgusu, artm›fl periferik vasküler dirence efllik
eden normal kalp debisidir (3). Hipertansiyon
oluflumunda rolü olan patofizyolojik faktörler
aras›nda artm›fl sempatik sinir sistemi (SSS) aktivitesi, sodyum tutan hormonlar›n ve vazokonstriktör maddelerin afl›r› üretimi, vazodilatör maddelerin yetersiz üretimi, renin üretimindeki dengesizlikler, diyette sodyumun fazla ve potasyumun az al›nmas›, obezite, insülin direnci ve diyabet, damar hücre büyümesinde etkili faktörlerin afl›r› üretimi say›labilir.

minde, düflük kan bas›nc› olan ebeveynlerin çocuklar›n›n ise ayn› oranda hipotansif olma e¤iliminde olduklar› saptanm›flt›r (2). Bu bulgular bir
kiflinin kan bas›nc›na etki eden polijenik bir altyap›n›n varl›¤›n› desteklemektedir. Bununla birlikte hipertansiflerin küçük bir az›nl›¤›nda Mendel kal›t›m›na uyan genetik bozukluklar vard›r
(Tablo 1) (5). Bu monojenik mutasyonlar›n say›s› az olmakla birlikte, potansiyel olarak henüz
bilinmeyen ve hipertansiyona yol açan baflka
mutasyonlar olabilir. Genetik çal›flmalarda hipertansiyon geliflimi ile en güçlü iliflkisi oldu¤u
bulunan genler renin-anjiyotensin sisteminin bileflenlerini ilgilendirmektedir. Bunlar anjiyotensinojen, anjiyotensin dönüfltürücü enzim, anjiyotensin-II tip 1 reseptörü ve beta-2 adrenerjik reseptördür. Bu genetik bozukluklar›n ortak bir
noktas›; artm›fl tuz ve su tutulumu ile sonuçlanan kal›tsal bir renal disfonksiyonun varl›¤›d›r
(6). Bunlardan otozomal dominant geçiflli Liddle sendromunda erken bafllang›çl› ciddi hipertansiyon görülür. Hipokalemi bulunmas›na ra¤men serum aldosteron ve renin düzeyleri düflüktür. Distal tübüllerde epiteliyal sodyum kanal›n›n beta altünitesi genindeki mutasyona ba¤l›
olarak sürekli ve uygunsuz sodyum retansiyonu

Hipertansiyon için genetik yatk›nl›k
Hipertansiyon gelifliminde etkili olan birçok
gen olmas›na ra¤men hipertansiyon için aile içi
geçifl Mendel veya multifaktöryel kal›t›m türlerine uymamaktad›r (4). Ailesel hipertansiflerde
yap›lan epidemiyolojik çal›flmalarda, monozigot
ve dizigot ikizlerde yap›lan kan bas›nc› karfl›laflt›r›lmas› çal›flmalar›nda kan ba¤› olan akrabalar
aras›nda kan bas›nc› da¤›l›m›n›n ortalamalara
uygun seyretti¤i, yani yüksek kan bas›nc› olan
bireylerin çocuklar›n›n hipertansif olma e¤iliTablo 1.

Mendel kal›t›m› gösteren genetik hipertansiyon nedenleri
Patogenez

Kal›tsal Hastal›k
Aldosteronizm

Aldosteron artar

Adrenal hiperplazi IV

11-beta hidroksilaz eksikli¤i

Adrenal hiperplazi V

17-alfa hidroksilaz eksikli¤i

Alport sendromu

Renal yetmezlik

Amiloidoz tip VIII

Nefropati

Bartter sendromu

Hiperaldosteronizm

Fabry hastal›¤›

Renal arterioler stenoz

Liddle sendromu

Epiteliyal sodyum kanal› bozuklu¤u

Ailesel feokromasitoma

Katekolamin art›fl›

Polikistik böbrek hastal›¤›

Renin art›fl›, renal yetmezlik

Psödohipoaldosteronizm

Aldosteron reseptör eksikli¤i

Paragangliyoma

Katekolamin art›fl›

Arteriyel fibromüsküler displazi

Renal arter stenozu, renin art›fl›
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sonunda ciddi hipertansiyon geliflir, hastalar erken kalp yetersizli¤i ve serebral kanamalar nedeniyle erken yafllarda kaybedilir.
Benzer olarak, gebelerde preeklampsiye yatk›nl›k yaratan bir lokus saptanm›flt›r (7).

yap›sal de¤iflikliklerin (damar düz kas hücresi hipertrofisi ve buna ba¤l› kompliyans azalmas›) zamanla SSS’deki aktivitede azalma olmas›na ra¤men kan bas›nc› düzeyinin yüksek devam etmesine neden oldu¤u düflünülmektedir. SSS aktivasyon art›fl›, özellikle yeni tan› konmufl genç hipertansif kiflilerde tan›mlanm›flt›r (13). Artm›fl kalp
h›z› ve kalp debisiyle birlikte yüksek plazma norepinefrin düzeyleri özellikle bu hasta grubunda
saptanm›flt›r. Bunlarda emosyonel ve fiziksel
streslere kan bas›nc› yan›t› artm›flt›r ve bir k›sm›nda beta adrenerjik uyar›ya ba¤l› plazma renin seviyelerinde de art›fl vard›r. Postgangliyonik sempatik sinir uçlar›ndan sal›nan temel nörotransmitter norepinefrindir (NE) ve hipertansiflerin yaklafl›k %30’unda kandaki NE düzeyi yükselmifltir
(14). Bu bulgu özellikle 40 yafl›n alt›ndaki genç
hastalarda belirgindir ve yaflla birlikte NE düzeyi
azal›r. Bu da SSS’deki aktivite art›fl›n›n, hipertansiyonun süre¤en olmas›nda de¤il de özellikle ortaya ç›kmas›nda rolü oldu¤u görüflünü desteklemektedir. Ek olarak, hastalar›n bir k›sm›nda baroreseptör duyarl›l›¤›ndaki bir bozuklu¤un SSS aktivasyonuna artm›fl anormal yan›ttan sorumlu oldu¤u ileri sürülmüfl ve baz› hipertansif hastalarda
saptanan kalp h›z› de¤iflkenli¤indeki azalmadan
bu mekanizma sorumlu tutulmufltur (15). SSS aktivitesindeki art›fl›n emosyonel veya fiziksel bir
stresle iliflkili olmadan do¤rudan serebral kaynakl› bir patolojiden de ileri gelebilece¤i yönünde
bulgular da vard›r (16). SSS aktivitesinin hipertansiyon patogenezindeki spesifik rolünden ayr› olarak artm›fl kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyle de iliflkisi vard›r (17). Sabah›n erken saatlerinde alfa sempatik aktivitede ani bir artma meydana gelerek kan bas›nc›nda belirgin yükselmeler
görülür. Kan bas›nc›nda yaflanan bu ani yükselmeler, günün bu saatlerinde kardiyovasküler risk
art›fl›na neden olur.

Fetal dönemin eriflkin
hipertansiyonundaki rolü
Fetal beslenme yetersizli¤i sonucu düflük do¤um a¤›rl›¤›na sahip bebeklerin eriflkin dönemde sistolik kan bas›nçlar›n›n daha yüksek oldu¤u rapor edilmifltir (8). ‹ntrauterin dönemde geliflme gerili¤ine ba¤l› nefrojenezde azalma sonucu, toplam nefron say›s› azalarak eriflkin dönemde hipertansiyona neden olabilir (9). Bu bulgu,
postmortem çal›flmalarda, hipertansif hastalar›n
nefron say›s›n›n normotansiflerin yar›s› kadar oldu¤unun gösterildi¤i çal›flmalarda desteklenmektedir (10).

Sempatik sinir sistemi aktivasyonu
Sempatik sinir sistemindeki aktivite art›fl›, hem
hipertansiflerde ve hem de normotansif kiflilerde
kalp, böbrekler ve periferik damarlar üzerindeki
etkileri yoluyla kalp debisi ve damar direncini art›rarak ve s›v› retansiyonuna neden olarak kan
bas›nc›nda yükselmelere yol açar. SSS uyar›lmas›n›n sonunda kalp h›z›nda art›fl, periferik vazokonstriksiyon, adrenallerden norepinefrin sal›n›m› ve kan bas›nc›nda art›fl gerçekleflir. Ayr›ca damar düz kas hücresinde hipertrofi ve buna ba¤l›
sertlik (kompliyans azalmas›) geliflmesine yol
açar. SSS aktivasyonuyla renal efferent sempatik
lifler de uyar›l›r, böylece renal kan ak›m›nda düflme ve renal vasküler dirençte artmayla sonuçlanan vazokonstriksiyona neden olur (11). Renal
sempatik uyar›lma do¤rudan sodyum reabsorbsiyonu ve jukstaglomerüler aparattan renin sal›n›m›n› uyar›r. Bununla birlikte SSS’nin kan bas›nc›n›n geçici ve k›sa süreli kontrolünde önemli oldu¤u belirtilmifltir (12). Ancak zamanla SSS aktivasyonu giderek azalmakta ve hipertansiyonun uzun
süreli varl›¤›ndaki rolü zay›flamaktad›r. Artm›fl
SSS aktivitesinin damar duvar›nda oluflturdu¤u

‹nsülin direnci
‹nsülin direnci, glikozun periferik dokularda,
özellikle iskelet kaslar›nda kullan›m›n›n azalmas›yla karakterize metabolik bir bozukluktur
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yollar damar duvar›nda endotel hücresi ve düz
kas hücresi ço¤almas› ve matriks art›fl›yla ortaya
ç›kan vasküler yan›ta neden olur (25). Genetik
yatk›nl›¤› olan hastalar›n damarlar›nda ve son
organlar›nda hasar meydana gelir (26). Sekonder hipertansiyonu olanlarda ise altta yatan hastal›k ne olursa olsun, hipertansiyonun insülin
direncine yol açmad›¤› gösterilmifltir (27).

(18). Esansiyel hipertansiyonlularda insülin direnci s›k görülür ve hipertansiyonla iliflkili toplam kardiyovasküler riskin art›fl›nda rol al›r.
Özellikle obez hipertansiflerin hemen tamam›,
insülinin karaci¤er taraf›ndan al›m›n›n azalmas›
sonucu hiperinsülinemiktir. Prospektif gözlem
çal›flmalar›nda, açl›k insülin düzeyi yüksek
olanlar›n kontrol grubuna göre ileride hipertansiyon geliflimi riskinin 2-3 kat artt›¤› saptanm›flt›r (19). Hipertansiflerde insülinin vazodilatör
etkisi, insülin direnci ve artm›fl SSS aktivitesine
ba¤l› olarak zay›flam›flt›r (20). ‹nsülin direnci ve
hiperinsülineminin kan bas›nc› yükselmesine
yol açmas›yla ilgili di¤er patojenik mekanizmalar aras›nda; 1) diyetle al›nan tuza kan bas›nc›
duyarl›l›¤›n›n art›fl›, 2) renal tuz ve su tutulumunun artmas›, 3) hücre içinde sodyum ve kalsiyumun artmas›, 4) SSS aktivitesinin artmas›, 5) vazodilatör prostaglandinlerin azalmas›, 6) endotelin sal›n›m›n›n artmas›, 7) anjiyotensin-II’nin
vazokonstriktör etkisinin ve aldosteron sal›n›m›n› uyar›c› etkisinin artmas›, 8) damar düz kas
hücresi büyüme faktörlerinin uyar›lmas› say›labilir (21). Bu patofizyolojik faktörler aras›nda
endotele ba¤›ml› vazodilatasyonun azalmas›, insülin
direncine
ba¤l›
hipertansiyon
patogenezinde belki de en önemli rolü oynamaktad›r. fiöyle ki; normal kiflilerde insülinin
hem SSS aktivitesi art›fl› yoluyla vazopresör etkisi ve dolay›s›yla kan bas›nc›n› art›r›c› etkisi
vard›r ve hem de do¤rudan vazodilatör etkisiyle kan bas›nc›n› düflürücü etkisi vard›r. Bu z›t
yönlü iki etkinin net sonucu, kan bas›nc›nda ya
de¤iflme olmaz ya da hafif bir azama olur. Ancak hipertansif hastalarda insülinin do¤rudan
vazodilatasyon yap›c› etkisinde azalma oldu¤undan, SSS uyar›c› etkisi yoluyla gerçekleflen
kan bas›nc›n› art›r›c› etkisi bask›n hale gelir ve
kan bas›nc› yükselir (22,23). Hiperinsülineminin
hipertansiyona neden oldu¤unun di¤er bir kan›t› da insülin duyarl›l›¤›n› art›ran ve insülin düzeyini düflüren biguanid metformin ve glitazon’lar›n kullan›lmas›yla kan bas›nc›nda azalma
görülmesidir (24). Sonuçta, bu patofizyolojik

Artm›fl sodyum al›m›
Sodyum al›m›n›n artmas›, su tutulumunun art›fl› ve kalp debisinin art›fl›na yol açarak ve ayr›ca renal fonksiyonlar› ve vasküler reaktiviteyi
de¤ifltirerek hipertansiyona neden olabilir (28).
Bat› tipi diyetlerde eriflkinler günlük sodyum gereksiniminin birkaç misli; hipertansiyonu indükleyebilecek eflik de¤erin (60-120 mEq/gün) çok
üstünde sodyum tüketmektedir. Bu yüksek dozda sodyum tüketenlerin hepsinde hipertansiyon
geliflmemekte, ancak eflzamanl› olarak renal
sodyum at›l›m›nda bir bozukluk olanlarda zararl› etkiler ortaya ç›kmaktad›r. Yani sodyum al›m›n›n artmas›, hipertansiyon gelifliminde gerekli
fakat tek bafl›na yeterli olmayan bir faktördür.
Burada önemli olan bir ayr›nt›, sodyumun klorlu tuzunun (NaCl) hipertansiyona neden oldu¤u,
sodyum bikarbonat veya askorbat›n ise böyle
bir etkisinin olmad›¤›d›r (29). Bat› tipi diyetin
fazla sodyum içeri¤ine ek olarak düflük potasyum içeri¤i, sodyum fazlal›¤›ndan gelen zararl›
etkiyi art›rmaktad›r (30). Fazla sodyumun kan
bas›nc› art›r›c› etkisinden öte, baflka zararl› etkileri üzerinde de durulmaktad›r. Bunlar kan bas›nc› yükseltici etkisinden ba¤›ms›z olarak inme
riskini art›rmas› ve sol ventrikül hipertrofisine
yol açmas›, hiperfiltrasyona ba¤l› renal fonksiyonlar›n bozulmas›d›r (31,32).

Renal sodyum tutulumu
Böbreklerden sodyumun gerial›m›n›n art›fl›na
yol açan birkaç patojenik yol vard›r. Bunlardan
birincisi; konjenital veya edinsel hastal›klar sonucunda nefron say›s› veya fonksiyonunda azalmaya ba¤l› olarak renal filtrasyon yüzeyinin
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Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi

azalmas›d›r. Buna göre konjenital nedenlere
ba¤l› olarak (intrauterin büyüme gerili¤ine ba¤l›
düflük do¤um a¤›rl›¤›, konjenital oligonefropatide oldu¤u gibi) nefron say›s›nda azalmaya veya
glomerülün filtrasyon yüzeyindeki azalmaya
ba¤l› olarak böbreklerden sodyum ekskresyon
miktar› azalmakta, kan bas›nc› yükselmekte, bu
da bir k›s›r döngü neticesinde glomerüler hipertansiyon yoluyla sistemik hipertansiyonu indüklemektedir (33). Ayn› mekanizma ilerleyici renal
hastal›kla seyreden diyabetik ve baflka birçok
edinsel renal hastal›kta geçerlidir. Benzer olarak
glomerüler kapiller membran› yüzey alan› azalmas›yla belirlenen filtrasyon yüzeyinin azalmas›
da nefron say›s› normal olmas›na ra¤men hipertansiyona e¤ilim yaratabilir. Sodyum retansiyonuna neden olan ikinci mekanizma da bas›nçnatriürez iliflkisinin bozulmas›d›r. Normal kiflilerde kan bas›nc› yükseldi¤inde, böbreklerden
sodyum ve su at›l›m› artarak intravasküler hacim
küçültülür ve böylece kan bas›nc› normale döner. Bu fenomene bas›nç natriürezi denir. Hipertansiflerde ise kan bas›nc› ile sodyum at›l›m› aras›ndaki bu iliflki bozulur, kan bas›nc›n›n bu yolla regülasyonu gerçekleflmez (34). Hipertansiyonlu bir hastada kan bas›nc› diüretik olmayan
bir ilaçla düflürüldü¤ünde, reaktif sodyum retansiyonu olur. Sodyum retansiyonuna neden olan
üçüncü mekanizma da nefron heterojenitesi, yani böbreklerde afferent arteriyollerde vazokonstriksiyona veya intrensek bir daralmaya ba¤l› olarak iskemik nefron topluluklar›n›n bulunmas› ve
buna ba¤l› olarak renin salg›s›n›n homojenitesinin bozulmas›d›r (35). ‹skemik nefronlardan tonik olarak sal›nan renin, normal nefronlar›n
adaptif sodyum ekskresyonunu engelleyerek
sodyum retansiyonu ve kan bas›nc› yükselmesine neden olur. Membrana ba¤l› sodyum transportu bozukluklar› da sodyum retansiyonu ile
sonuçlanabilir. Böylece diyetle al›nan sodyum
miktar› artt›¤›nda, yukar›daki mekanizmalar yoluyla sodyum at›l›m›n›n belirgin derecede azalmas› ve buna ba¤l› intravasküler hacim art›fl› ve
kan bas›nc› yükselmesi gerçekleflir.

Renin-Anjiyotensin-Aldosteron sistemi (RAAS) hem hipertansif ve hem de normotansiflerde dolaflan kan hacmini ve kan bas›nc›n› düzenleyen en önemli mekanizmalardan biridir. Renin
böbrekte jukstaglomerüler hücrelerden sal›n›r ve
karaci¤erden plazmaya verilen anjiyotensinojenin anjiyotensin-I’e çevirilmesi reaksiyonunu katalize eder. Bu da anjiyotensin dönüfltürücü enzim (ACE) taraf›ndan anjiyotensin-II’ye y›k›l›r.
RAAS’nin fizyolojik ve patolojik etkileri anjiyotensin-II (A-II) üzerinden gerçekleflir (36). AII’nin AT1 ve AT2 olmak üzere 2 tip reseptörü
vard›r ve etkilerinin ço¤u AT1 üzerinden olur. AII’nin AT1 reseptörüne ba¤lanmas›yla periferik
damarlarda vazokonstriksiyon, aldosteron sentez ve sal›n›m›, renal tübüler sodyum gerial›m›
SSS aktivitesi ve vasopressin sal›n›m› uyar›l›r, negatif geri besleme ile renin sal›n›m› inhibe olur.
Ayr›ca AT-II, güçlü bir büyüme faktörü ve mitojen olup hücre ve matriks ço¤almas›n› uyar›r.
Kan bas›nc›nda yükselme oldu¤unda negatif geribesleme yoluyla jukstaglomerüler hücrelerden
renin salg›s› azal›r. Bu nedenle esansiyel hipertansiyonu olanlarda bu inhibisyona ba¤l› olarak
plazma renin düzeyinin düflük olmas› beklenir.
Ancak hipertansiflerde plazma renin düzeyleri
homojen olmay›p kan bas›nc› düzeyi ile orant›l›
de¤ildir. Sadece %30’unda renin düzeyi düflük
olup %50’sinde normal, %20’sinde ise yüksektir.
Hipertansif hastalarda plazma renin düzeylerinin
uygunsuz bir flekilde normal veya yüksek olmas›n› aç›klayacak bafll›ca 2 mekanizma öne sürülmüfltür. Bunlardan birincisi, nefron heterojenitesidir (bkz. renal sodyum tutulumu) (35). ‹skemik
nefronlardan sal›nan renin plazma düzeyini
farkl› seviyelerde art›rarak normal ya da yüksek
plazma renin düzeylerine neden olur. ‹skemik
nefronlardan sal›nan afl›r› renin dolafl›ma geçerek A-II oluflumuna yol açar. Sonuçta, hiperfiltrasyon yapan nefronlarda afl›r› vazokonstriksiyon ve sodyum tutulumu gerçekleflerek hipertansiyon geliflir. Plazma renin düzeyinin hipertansiflerde normal olmas›n›n di¤er bir nedeni,
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bu esansiyel hipertansifler aras›nda önemli bir
oranda non-modülatör kifliler olmas›d›r (37). Yani bu kiflilerde sodyum k›s›tlamas›na yan›t olarak aldosteron salg›lanmas› uyar›lmaz. Ayr›ca rezistans damarlar›n A-II’ye olan duyarl›l›¤›nda art›fl meydana geldi¤i ve renin ve A-II’nin düflük
serum düzeylerinde bile kan bas›nc›n›n yükselebilece¤i öne sürülmüfltür.
Dolaflan kandaki RAAS’den ayr› olarak kalpte, kan damarlar›nda, beyinde ve adrenal kortekste lokal anjiyotensin-II üretimiyle sonuçlanan doku RAAS de tan›mlanm›flt›r. Özellikle patolojik olaylarda lokal A-II üretimi ACE aktivitesinden ba¤›ms›z olarak alternatif yollarla oluflabilmektedir. Kalpte ve kan damarlar›nda A-II
oluflumundan serin proteaz kimaz aktivitesi sorumlu tutulmaktad›r (38). RAAS’nin bu dokularda da aktivitesini sürdürmesi, kardiyovasküler
hastal›klar›n patogenezinde henüz bilindi¤inden
daha yayg›n bir rol ald›¤›n› düflündürmektedir.

s›ndaki bir bozukluk, kiflinin hipertansiyona olan
yatk›nl›¤›n› belirleyen önemli bir faktördür (41).
NO, kan bas›nc›n› organlar›n perfüzyonunu, onlara zarar vermeden s›n›rda tutarak sa¤layan dengeleyici bir maddedir. NO, insülin direnci olan kiflilerde hipertansiyonun ortaya ç›kmas›nda önemli rol oynar. Kan bas›nc› farmakolojik olarak yükseltildi¤inde, NO salg›lanmas› uyar›l›r ve kan bas›nc›ndaki düflme ise NO salg›lanmas›n› bask›lar.
NO’in kan bas›nc›n› düzenleyici rolünü destekler
biçimde, hayvanlara NO sentezini inhibe eden
ilaçlar verildi¤inde, hipertansiyonun ortaya ç›kt›¤›
gözlenmifltir. Bu da kardiyovasküler sistemin kan
ak›m› ve kan bas›nc› regülasyonunun sürekli NO
ba¤›ml› vazodilatör etkiyle çal›flt›¤›n› düflündürmektedir. Hipertansif hastalar›n hipertansiyonun
orijininden ba¤›ms›z olarak NO salg›lanmas›n›
uyaran birçok faktöre karfl› azalm›fl vazodilatör
yan›t gösterdi¤i saptanm›flt›r. NO’e ba¤l› vazodilatör yan›tta azalma, anormal vasküler yeniden flekillenmeye ve kal›c› hasara yol açabilir.

Endotel disfonksiyonu
Endotelin

Endotel hücreleri, damar duvar›ndaki düz kas
hücreleri üzerinde vazoaktif dilatasyon ve konstriksiyon yapan birçok lokal parakrin etkili madde salg›layarak hipertansiyon patogenezinde aktif rol al›r. Bunlar›n içinde en güçlüleri nitrik oksit (NO) ve endotelindir.

Endotel hücrelerinden salg›lanan ve düz kas
hücrelerine ETA üzerinden etki ederek vazokonstriksiyona neden olan bir peptiddir (42).
Bunun yan›nda, endotelin ETB reseptörüne ba¤lanarak prostasiklin ve NO üretimi yoluyla vazodilatasyon da yapabilir. Ciddi hipertansiyon
oluflturulan hayvan modellerinde küçük damarlar›n endotelinde endotelin üretiminin artm›fl
bulunmas›, hipertansiyon patogenezinde endotelinin rolünü desteklemektedir. Endotelin üretimindeki art›fl, kan bas›nc› yükselmesinin yan›nda hipertansif kiflilerde küçük damarlarda hipertrofik yeniden flekillenmenin oluflumundan
da sorumlu tutulmaktad›r. Ciddi hipertansiyonu
olan Afrika kökenli Amerikal›larda endotel art›fl›n›n ön planda oldu¤u rapor edilmifltir (43).
Kombine ETA/B reseptör blokeri olan bosentan›n esansiyel hipertansiyonlu hastalarda kan bas›nc›n› düflürdü¤ü gösterilmifltir (44). Bu da endotelinin kan bas›nc› yükselmesindeki rolünü
gösteren önemli bir kan›tt›r.

Nitrik oksit

NO k›sa etki süreli, yüksek penetrasyon özelli¤i olan bir gaz olup güçlü vazodilatör, trombosit adezyon ve agregasyonunu inhibe edici, damar düz kas hücrelerinin ço¤almas›n› ve göçünü
engelleyici etkileri vard›r (39). Kan bas›nc› de¤ifliklikleri, damar duvar›ndaki gerilim ve ak›ma
ba¤l› mekanik de¤ifliklikler (sheer stress) gibi birçok uyarana yan›t olarak endotel hücrelerinden
salg›lan›r. Böylece bölgesel ve sistemik kan ak›m›
ve kan bas›nc› regülasyonunda rol al›r. Vazokonstriktör hormonlara yan›t olarak salg›lanan bir
vazodilatör maddedir ve normal kan bas›nc›n›n
sürdürülmesini sa¤lar (40). Ateroskleroza ba¤l›
veya genetik olarak NO sentez veya salg›lanma-
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Vasküler hipertrofi

pertansiyonun tedavisi etiyolojiye yönelik de¤il,
ampiriktir. Esansiyel hipertansiyonun patofizyolojik ve etiyolojik temelinin daha iyi anlafl›lmas›
durumunda daha spesifik tedavi yöntemlerinin
gelifltirilebilece¤i aç›kt›r.

Sodyum al›m› fazlal›¤›nda ve renal sodyum
tutulumuna ait bozukluklarda kan bas›nc› yükselmesine neden olan temel mekanizma, kalp
debisindeki art›flt›r. Di¤er birçok faktör ise temel
olarak rezistans damarlarda vazokonstriksiyon
ve hipertrofiye yol açarak periferik damar dirençteki artma yoluyla kan bas›nc› yükselmesine
neden olur. Stres art›fl›na ba¤l› SSS aktivitesinde
art›fl, endotelin, A-II, hiperinsülinemi gibi birçok
faktör, damar düz kas hücresinde tonüs art›fl› ve
vazokonstriksiyona yol açabilir (45). Periferik direnç art›fl›yla sonlanan bu etkiler çap› 1 mm’den
küçük olan distal arter ve arteriyollerde ortaya
ç›kmaktad›r. Periferik direnç, düz kas hücresi
kontraktilitesi, damar duvar›n›n esnekli¤i ve geometrik flekli ve d›fla do¤ru bas›nç aras›ndaki
karmafl›k etkileflimle belirlenir (46). Örne¤in,
SSS aktivitesi artt›¤›nda vazokonstriksiyonla lümen çap› azalmakta ve artan lümen içi bas›nç
damar düz kas hücrelerinin hipertrofisini uyarmaktad›r. Endotelin ve A-II gibi birçok medyatör
periferik direnç art›fl› ile sonlanan bir süreci bafllatan faktör olmakta, bu medyatörlerin etkisiyle
ortaya ç›kan vazokonstriksiyon ve hipertrofi ise
periferik dirençteki art›fl›n süreklili¤ine neden
olmaktad›r. Bu mekanizma yavafl fakat ilerleyicidir ve sonuçta oluflan vasküler yap›daki de¤ifliklik (remodeling) nonspesifik olup bafllat›c› mekanizma ne olursa olsun son patolojik yap› tüm
esansiyel hipertansiyonlu hastalarda birbirine
benzemektedir (47). Esansiyel hipertansiyonlu
hastalar›n ço¤unun plazmalar›nda geç dönemde
bu nedenle vazokonstriktör hormonlar›n düzeyleri normal bulunmaktad›r. Erken dönemde ise
bu hormonlar›n düzeylerindeki çok az miktardaki art›fl bile hipertansiyonun bafllang›c›na neden
olmakta, daha sonraki evrelerde ön plana geçen
vasküler ve hemodinamik de¤ifliklikler primer
faktörün gizlenmesine yol açmaktad›r.
Böylece kan bas›nc› yükselmesine neden
olan temel genetik bozukluklarla birlikte patofizyolojik de¤iflikliklere kar›flan di¤er birçok faktör aç›kça ortaya konamad›¤›ndan, esansiyel hi-
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