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Özet

Hipertansiyon, dünya nüfusunun yaklafl›k beflte birini etkileyen önemli bir halk sa¤l›¤› sorunudur. Bunun-
la birlikte, hipertansif hastalar›n %30’a yak›n› hastal›klar›ndan habersiz, %40’› ise tedavisizdir. Antihipertansif te-
davinin iyi bilinen kan›tlanm›fl faydalar›na karfl›n, hastalar›n ancak üçte birinde kan bas›nc› de¤erleri hedefle-
nen de¤erlerin alt›na çekilebilmektedir. Kan bas›nc›n›n normal s›n›rlarda tutulmas›, vücuttaki birçok sistemin
karfl›l›kl› etkileflimi sayesinde sa¤lanabilmektedir. ‹kincil hipertansiyon, tüm hipertansif hastalar›n %5’lik bölü-
münü oluflturmaktad›r. Esansiyel hipertansiyondan farkl› olarak kan bas›nc› yüksekli¤inin tan›mlanabilir bir ne-
deni vard›r. Spesifik tedavisel yaklafl›mlardan fayda gören bu hasta grubunun tan›nmas›, dikkatli bir klinik de-
¤erlendirme ile mümkün olmaktad›r. Hipertansiyonun ikincil sebebinin ortaya konulmas› için, bu
de¤erlendirme, ayr›nt›l› tan›sal yaklafl›mlar›n gerekli oldu¤u hastalar›; yafl, hikâye, fizik muayene ve temel la-
boratuvar testleri ikincil bir sebebi düflündüren hastalar›; hipertansiyon bafllang›c› ani olan hastalar› ve ilaç te-
davisine yan›ts›z ya da tedaviye yan›t›n beklenmedik bir flekilde bozuldu¤u hastalar› içermelidir. 

Anahtar kelimeler: Hipertansiyon, ikincil sebepler, klinik de¤erlendirme

Abstract

Hypertension is one of the major public health problem which is estimated to affect one fifth of total world
population. Despite being an important health problem, approximately 30% of adults are still unaware of the-
ir hypertension, and more than 40% of individuals with hypertension are not on treatment. In contrast to well
known benifits of antihypertensive treatment, only up to one thirds of hypertensive patients are being cont-
rolled to target blood pressure levels. Control of blood pressure within physiologic limits is highly dependent
on complex interaction of different body systems. Secondary hypertension constitutes 5% of all hypertensive
cases. In contrast to essential hypertension, an identifiable cause of hypertension is usually evident. Since the-
se patients are known to benifit from spesific interventions, carefull clinical evaluation is necessary to identify
the secondary cause. Additional diagnostic procedures may be indicated to identify causes of hypertension,
particularly in patients whose age, history, physical examination, severity of hypertension, or initial laboratory
findings suggest such causes; when the onset of hypertension is sudden and when blood pressure responds
poorly to drug therapy or blood pressure control is unexpectedly lost.

Keywords: Hypertension, secondary causes, clinical evaluation

Hipertansiyon, birçok nedenle iliflkili olarak or-
taya ç›kabilen kan bas›nc› kontrolü bozuklu¤udur.
Kan bas›nc›n›n normal s›n›rlarda tutulmas› böbrek,
merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi, damar
endoteli ve endokrin sistemin karmafl›k iletiflimi so-
nucunda olabilmektedir (1). Dolay›s› ile kan bas›n-
c› yüksekli¤i vücuttaki birçok sistemle ilgili birincil

ya da ikincil anormalliklerin ortak paydas› olarak
karfl›m›za ç›kabilmektedir.

Kan bas›nc› yüksekli¤i; elde edilmesi kolay, s›-
n›rlar› göreli olarak iyi belirlenmifl basit bir fizik
muayene bulgusudur. Hipertansif s›n›r›n öncesinde
ve ötesindeki de¤erlerin adland›r›lmas›na iliflkin
WHO, JNC 6 (2) ve JNS 7 (3) k›lavuzlar›nda farkl›-
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l›klar olmas›na karfl›n, >140/90 de¤eri halen kabul
gören hipertansiyon s›n›r›d›r (Tablo 1). Bununla
birlikte, s›n›r de¤erin alt›ndaki kan bas›nc› de¤er-
lerinde dahi kardiyovasküler mortalitenin göreli
olarak artabildi¤inin gözlemlenmesi, yeni s›n›fla-
malara dinamik bir esneklik getirmifltir. Buna gö-
re, hipertansif s›n›r ya da hedefler hastan›n risk
yükü ve efllik eden morbiditesine göre de¤iflebil-
mektedir. JNC 6 k›lavuzunda “normal” ya da “s›-
n›rda” kabul edilen de¤erler; yaflam boyu herhan-
gi bir zamanda hipertansiyon geliflimini öngöre-
bildi¤i için, art›k “prehipertansiyon” ya da hiper-
tansiyon öncülü olarak kabul görmektedir (2). Ay-
r›ca genifl çapl› gözlemsel çal›flmalarda, iskemik
kalp hastal›¤› ve serebrovasküler hastal›k mortali-
tesinin artmad›¤› en düflük kan bas›nc› de¤erleri-
nin sistolik 115 mmHg ve diyastolik 75 mmHg ol-
du¤u gösterilmifltir. Bundan dolay›, JNC 6 s›n›fla-
mas›nda kullan›lan “optimal kan bas›nc›” ve JNC 7

k›lavuzunda belirtilen “normal kan bas›nc›” terim-
leri, göreli olarak riskin artmad›¤› 120/80
mmHg’n›n alt›ndaki de¤erler için saklanm›flt›r (3).

Hipertansiyon kolayca tan›s› konulabilen bir
hastal›k olmas›na karfl›n, ciddi bir halk sa¤l›¤› so-
runu olmaya devam etmektedir. Belirtilen s›n›rlar
kullan›ld›¤›nda tüm dünyada 1 milyardan fazla in-
san›n hipertansif oldu¤u, y›ll›k 7 milyondan fazla
ölümün hipertansiyona ba¤l› oldu¤u tahmin edil-
mektedir. Hipertansiyon, hastal›¤a özel hastane zi-
yaretlerinin en s›k sebebidir. Y›llar içerisinde iyi-
leflmeler olsa da, hipertansiyonun tan›nmas›, teda-
visi ve kontrolüne iliflkin kazan›mlar›m›z halen da-
ha kabul edilebilir s›n›rlar›n alt›nda gözükmekte-
dir. Halen daha hipertansif hastalar›n %30’u hasta-
l›klar›ndan habersiz, %40’› tedavisizdir. Daha da
üzücü bir tablo, hastal›¤›n kontrolü ile iliflkilidir.
Antihipertansif tedavinin bilinen kan›tlanm›fl fay-
dalan›mlar›na karfl›n, tedavi alt›ndaki hastalar›n

Tablo 1. Karfl›laflt›rmal› kan bas›nc› s›n›flamas› (JNC 6 ve JNC 7)3

Kan Bas›nc› De¤erleri (mmHg) JNC 6 JNC 7

 

<120/ 80 Optimal Normal

120-129/80-84 Normal PREH‹PERTANS‹YON

130-139/85-89 S›n›rda

 

≥140/90 H‹PERTANS‹YON H‹PERTANS‹YON

140-159/90-99 Evre 1 Evre 1

160-180/100-109 Evre 2

>180/110 Evre 3

Tablo 2. ‹kincil hipertansiyonda çeflitli tan›lar›n k›smi oranlar›

Birinci Basamakta Görülenler Sevk Edilenler

Tan›lar Rudnick Sinclair Anderson

ve ark. (%) ve ark. (%) ve ark. (%)

Esansiyel hipertansiyon 94 92.1 89

Kronik böbrek yetersizli¤i 5 5.6 1.8

Renovasküler hastal›k 0.2 0.7 3.3

Aort koarktasyonu 0.2

Primer hiperaldosteronizm 0.3 1.5

Cushing sendromu 0.2 0.1 0.6

Oral kontraseptif kullan›m› 0.2 1

Feokromositoma 0.1 0.3

Evre 2
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ancak üçte birinde kan bas›nc› de¤erleri hedefle-
nen de¤erin alt›na çekilebilmifltir (3).

‹kincil hipertansiyon, tüm hipertansif hastalar›n
yaklafl›k %5’lik bölümünü oluflturmaktad›r. Esansi-
yel hipertansiyondan farkl› olarak kan bas›nc›
yüksekli¤inin tan›mlanabilir bir nedeni vard›r ve
bu hastalar spesifik tedavisel yaklafl›mlardan fayda
görmektedirler. ‹kincil hipertansiyonun tüm hiper-
tansif vakalar›ndaki k›smi s›kl›¤›, taranan popülas-
yonlara göre de¤iflebilmektedir. Birinci basamak
flartlar›nda görülen hastalarda bu oran %3-5 ara-
s›nda iken (4,5), ikincil hipertansiyon flüphesiyle
sevk edilen hastalarda bu oran %10’a kadar ç›ka-
bilmektedir (6) (Tablo 2).

‹kincil hipertansiyonun patofizyolojisi ve
nedenleri:

Birçok sistemik hastal›k ve/veya eksojen ilaç
al›m› kan bas›nc›nda art›flla iliflkilendirilmifltir. Bu
özel durumlar›n listesi Tablo 3 ve 4’te belirtilmifltir.

‹kincil hipertansiyonun tan›mlanabilen nedeni
ne olursa olsun, ortak patofizyolojik süreç, kan
bas›nc› ve kan bas›nc›n›n hemodinamik belirleyi-
cilerinin de¤iflimi ile iliflkilidir (fiekil 1). Kalp debi-
sinde art›fl, bafllang›çta kan bas›nc›nda art›fl ve pe-

riferik dirençte düflüflle iliflkilidir. Hiperdinamik
dolafl›m› olan hastalar hariç, zamanla kalp debi-
sindeki art›fl normale dönerken, periferik dirençte
ikincil bir art›fl meydana gelir. Periferik dirençteki
bu art›fl›n damarlarda meydana getirdi¤i hipertro-
fi ve yeniden flekillenme, sebep ortadan kalksa bi-
le yüksek kan bas›nc›n› idame ettirebilir.

Klinik de¤erlendirme
Hipertansif bir hastan›n klinik de¤erlendirmesi;

ayr›nt›l› bir fizik muayene, rutin laboratuvar testleri
ve gerekli oldu¤u durumlarda ayr›nt›l› tan›sal test-
leri içermelidir. Öncelikli klinik de¤erlendirmenin
amac›; hastan›n kardiyovasküler risk profilini orta-
ya koymak, varsa hedef organ hasar›n› tan›mlamak
ve hipertansiyonun ikincil tan›mlanabilen nedenle-
rini ortaya koymakt›r. Genel olarak, klinik muaye-
ne ve rutin laboratuvar testleri tan›mlanabilir ikincil
bir sebebi kuvvetle telkin etmedi¤i ya da kan ba-
s›nc› kontrolünde zorluk yaflanmad›¤› sürece, ay-
r›nt›l› laboratuvar testleri gerekli de¤ildir. Ayr›nt›l›
tan›sal yaklafl›mlar›n gerekli oldu¤u hasta gruplar›;
1) yafl, hikâye, fizik muayene, hipertansiyonun flid-
deti ve temel laboratuvar testleri ikincil bir sebebi
düflündüren hastalar, 2) ilaç tedavisine yan›ts›z has-

Önyük ↑ Kontraktilite ↑

Dinamik periferik direnç ↑ Statik periferik direnç ↑

At›m hacmi ↑ Kalp h›z›

Kalp debisi ↑ Periferik direnç ↑

Kan bas›nc› ↑

fiekil 1- ‹kincil hipertansiyonda kan bas›nc›n›n hemodinamik belirleyicileri.

ECF volüm
art›fl› ve Na
retansiyonu

Katekolaminler
ve tiroid
hormonlar›

Sempatik sinir sisteminin
aktivasyonuna ba¤l›
artm›fl vazomotor tonus

Aortik rijiditede
oldu¤u gibi büyük
damarlarda sertlik
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talar, 3) daha öncesinde kontrol alt›nda iken kan
bas›nc› de¤erlerinin belirlenemeyen bir nedenle
artt›¤› hastalar, 4) hipertansiyon bafllang›c›n›n ani
oldu¤u hastalar› içermelidir (Tablo 5). Yukar›daki
sebeplerden dolay› ikincil hipertansiyondan flüphe-
lenilen hastalarda, hastal›¤a özel tarama ve tan›sal
testler gerçeklefltirilmelidir (Tablo 6).

‹kincil hipertansiyon nedenlerine
genel bak›fl
Parankimal böbrek hastal›klar›

Parankimal böbrek hastal›klar›, eriflkinlerde
gözlenen ikincil hipertansiyonun en s›k nedenidir.
Vakalar›n %2-5’ini oluflturmaktad›r. Bu vakalarda
gözlenen artm›fl kan bas›nc›n›n nedeni, azalm›fl
böbrek fonksiyonlar› nedeniyle intravasküler vo-
lümü idame ettirecek miktarda su ve tuzun at›la-
mamas›d›r. Ek baz› nöro-hümoral faktörler de pa-
tofizyolojik süreçte rol oynamaktad›r. Böbrek ye-
tersizli¤i nedeniyle hemodiyaliz program›nda olan
hastalarda kan bas›nc› ile intravasküler volüm ara-
s›ndaki iliflki gösterilmifltir. Diyaliz öncesi dönem-
de yüksek seyreden kan bas›nc› de¤erleri diyalizi
takiben 24 saat boyunca düflük seyretmekte, bir
sonraki gün yükselme e¤ilimi göstermektedir (7).
Böbrek fonksiyonlar›n›n korundu¤u hastalarda ise
artm›fl renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi kan
bas›nc› yüksekli¤i ile iliflkilendirilmifltir.

Tablo 3. ‹kincil hipertansiyonun nedenleri

Böbrek Hastal›klar›

Parankimal böbrek hastal›klar›

Akut glamerülonefrit

Kronik nefrit

Polikistik böbrek hastal›¤›

Diyabetik nefropati

Renovasküler hastal›k

Renal arter darl›¤›

‹ntrarenal vaskülit

Renin salg›layan tümörler

Liddle sendromu

Obstrüktif üropati

Endokrin Sistem Hastal›klar›

Pitiutary bez hastal›klar›

Akromegali

Tiroid bezi hastal›klar›

Hipotiroidizm

Hipertiroidizm

Paratiroid bez hastal›klar›

Hiperparatiroidizm

Adrenal bez hastal›klar›

Kortikal hastal›klar

Cushing sendromu

Primer hiperaldesteronizm

Konjenital adrenal hiperplazi

Mineralokortikoid fazlal›¤›

Medüller hastal›klar

Feokromositoma

Eksojen hormon ya da ilaç al›m› (Tablo 4)

Aort koarktasyonu

Gebelikle iliflkili hipertansiyon

Uyku apnesi sendromu

Akut stres; cerrahi

‹ntravasküler volüm art›fl›

Di¤er nedenler

Tablo 4. Kan bas›nc› yükselmesi ile iliflkili 
baz› ilaçlar ve maddeler

Estrojenler (Estrojenik aktivitesi fazla olan oral 
kontraseptifler)

Mineralokortikoidler 

Glukokortikoidler

Anabolik steroidler

Sempatomimetik ilaçlar

NSAID’ler

Siklosporin 

Eritropoetin

MAO inhibitörleri

Baz› antidepressan ilaçlar

Sibutramin

Buspiron

Kokain ve kokain yoksunlu¤u

Alkol ve alkol yoksunlu¤u

Nikotin ve nikotin yoksunlu¤u

Narkotik madde yoksunlu¤u

Meyankökü al›m›

Tiramin içeren g›dalar (s›kl›kla MAO ile birlikte)

A¤›r metaller (kurflun, c›va, talyum ve lityum gibi)
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Renovasküler hipertansiyon

Renovasküler hastal›k, eriflkinlerde gözlenen
ikincil hipertansiyon vakalar›n›n önemli bir k›s-
m›n› oluflturmaktad›r (8). Tüm hipertansiyon va-
kalar›n›n %1-2’sinden sorumludur. Yayg›n ate-
rosklerotik damar hastal›¤› oldu¤u bilinen hiper-
tansif hastalarda renal arter darl›¤›n›n görülme
s›kl›¤› daha da fazlad›r. Koroner anjiyografiye gi-
den hipertansif hastalarda yap›lan incelemeler-
de, aortografide renal arter darl›¤› saptama s›kl›-
¤› %20’ye yak›n bulunmufltur (9). Renovasküler
hastal›kta yüksek kan bas›nc›, böbrek kan ak›-
m›nda oluflan azalmadan ve renin-anjyiotensin-
aldosteron sisteminin ikincil aktivasyonundan
kaynaklanmaktad›r. Renovasküler hipertansiyo-
nu olan hastalarda renal arterin darl›¤› s›kl›kla
ateroskleroza ya da fibromüsküler displaziye
ba¤l›d›r. Ateroskleroz renal arter darl›klar›n›n
%90’›nda etiyolojik sebeptir. S›kl›kla renal arte-
rin proksimalini etkilemekte ve yafll› erkeklerde
daha s›k gözlenmektedir. Fibromüsküler displa-
zi renal arter darl›klar›n›n kalan %10’luk k›sm›n›
oluflturmaktad›r. Genç bayanlarda daha s›k gö-
rülmekte ve s›kl›kla renal arterin distal k›sm›n›
etkilemektedir.

Renovasküler hipertansiyona s›kl›kla efllik
eden biyokimyasal anormallik, yüksek serum al-
desteron düzeyi ve plazma renin aktivitesidir. Bu-
nunla birlikte, normal bir plazma renin aktivitesi,
renovasküler tan›s›n› d›fllamamaktad›r. Renal arter
stenozunun kesin tan›s› için alt›n standart, renal
anjiyografidir. Kaptopril renal sintigrafi, duplex
Doppler USG ve MR anjiyografi, kontrast madde
gerektirmedi¤i için öncelikle tercih edilmesi gere-
ken non-invazif tarama testleridir.

Renal arter darl›¤›n›n do¤al gidifli, kan bas›nc›
kontrolü ve böbrek fonksiyonlar›n›n korunmas›na
ba¤l›d›r. Baz› vakalar uzun y›llar boyunca stabil
seyredebilse de, cerrahi ya da perkütan renal ar-
ter anjiyoplastisi ve stent yerlefltirilmesi böbrek
fonksiyonlar›n›n korunmas› ve hipertansiyonun
kontrolü için gerekmektedir (10).

Obstrüktif üropati

Normal bir mesanede 300 ml’nin üzerinde vo-
lüm art›fl› meydana geldi¤inde, sempatik sinir sis-
teminin artm›fl aktivasyonu nedeniyle kan bas›n-
c›nda ciddi yükselmeler gözlenebilmektedir. S›k-
l›kla prostat büyümesi ve spinal kord zedelenme-
lerinde gözlenen bu durumda, mesane hacminin

Tablo 5. ‹kincil hipertansiyonu düflündüren bulgular

• Hipertansiyonun 25 yafl›ndan önce ya da 55 yafl›ndan sonra bafllamas›

• Ciddi hipertansiyon; bafllang›çta kan bas›nc› düzeyi >180/110 mmHg

• Ani bafllang›çl› hipertansiyon

• Tedaviye yan›ts›z hipertansiyon

• Daha önceden etkili olan ilaç tedavisine yan›t›n bozulmas›

• Çarp›nt›, solukluk, terleme ve titremeyle birlikte nöbet halinde gelen hipertansiyon ataklar› 

• ‹lk de¤erlendirmede sistemik yak›nmalar›n varl›¤›

• Alt ekstremitede düflük kan bas›nçlar› ve periferik nab›zlarda asimetri

• Renal arter üzerinde duyulan abdominal üfürüm (özellikle diyastolik bilefleni var ise)

• Bilateral abdominal kitle 

• Hedef organ hasar›n›n varl›¤›

Evre 2 ya da daha yüksek derecede hipertansif retinopati

Sol ventrikül hipertrofisi

Serum kreatinin düzeyinin >1.5 mg/dl olmas›

• Laboratuvar testlerinde bozukluk (Hiperglisemi, hipokalemi, hiperkalsemi)

• ACE‹ ya da ARB kullan›m›n› takiben geliflen akut böbrek yetersizli¤i
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düflük seviyede tutulmas›, kan bas›nc› de¤erlerini
olumlu etkilemektedir. Medikal tedavide tercih
edilmesi gereken ilaç grubu alfa-blokerlerdir (11).

Liddle sendromu

‹zole genetik bir bozuklu¤un tan›mland›¤› hi-
pertansiyonun örne¤ini teflkil etmektedir. Böbre-
¤in toplay›c› sisteminde amiloride duyarl› sodyum
kanal› geninde bir mutasyona ba¤l› geliflen bir
hastal›kt›r. Defektif sodyum kanal›, kontrol edile-
meyen sodyum geri emilimine ve potasyum sek-
resyonuna yol açmaktad›r. Hipertansiyonun sebe-
bi, sodyum retansiyonu ve volüm art›fl›d›r. Medi-
kal tedavisinde tercih edilmesi gereken ilaç, sod-
yum kanal blokeri olan amiloriddir.

Endokrin hastal›klar

Endokrin sistemin afl›r› hormon salg›lamas›yla
giden birçok hastal›¤›nda hemodinamik yan›t ola-
rak ikincil hipertansiyon meydana gelebilmekte-
dir. Bu hastal›klar›n birço¤unda patofizyolojik sü-
reç, artm›fl su ve tuz tutulumu ve/veya periferik
dirençte art›flt›r.

Akromegali, hipofiz kaynakl› büyüme hormo-
nunun afl›r› salg›lamas›na ba¤l› bir hastal›kt›r. En
s›k gözlenen kardiyovasküler yans›mas›, ikincil
kan bas›nc› yükselmesidir. S›k gözlenen biyokim-
yasal anormallik IGF-I yüksekli¤i olup, 24 saatlik
GH sekresyonu ile koroledir. Oral glukoz yükle-

me testine ra¤men süprese olmayan GH seviyele-
ri tan›sald›r.

Hipotiroidi, s›kl›kla diyastolik hipertansiyona
sebep olmaktad›r (12). Hipotiroidide görülen hi-
pertansiyonun patofizyolojik sebebi aç›k de¤ildir.
Hipertiroidide ise kan bas›nc› yüksekli¤inin muh-
temel nedeni, kalp debisinde art›fl ve tiroid hor-
monlar›n›n direkt kardiyak uyar›c› etkileridir (13).
Tiroid disfonksiyonu düflünülen hastalarda temel
tarama testi TSH, tiroid hormon profilidir.

Hiperparatiroidi, paratiroid hormon fazlal›¤›na
ba¤l› bir hastal›kt›r. Biyokimyasal anormallik hi-
perkalsemidir. Hiperparatiroidi ve hipertansiyo-
nun patofizyolojik birlikteli¤inin kesin mekaniz-
mas› bilinmese de, olas› nedenlerden biri hücre içi
kalsiyum art›fl› olabilir (14).

Cushing sendromu, eksojen ya da endojen glu-
kokortikoid fazlal›¤›na ba¤l› sistemik bir hastal›k-
t›r. Hipertansiyon vakalar›n›n %80’inde gözlen-
mektedir. Hipertansiyonun muhtemel mekaniz-
mas›, sodyum tutulmas› ve hücreler aras› s›v› hac-
minin artmas›d›r. 24 saatlik idrarda serbest korti-
zol, plazmada ACTH ölçümü ve deksametazon
süpresyon testi hormonal aks›n bozulma yerini
saptamaya yarar.

Primer hiperaldosteronizm, yüksek plazma al-
desteron düzeyi ve düflük plazma renin aktivitesi
ile karakterize, mineralokortikoid fazlal›¤›na ba¤l›
ikincil hipertansiyon nedenidir (15). Primer hipe-

Tablo 6. ‹kincil hipertansiyon düflünülen hastalarda tarama ve tan›sal testler3

Hastal›k Test

Kronik böbrek hastal›¤› GFR ölçümü

Aort koarktasyonu CT anjiyografi

Cushing sendromu ve di¤er glukokortikoid fazlal›¤› Klinik hikâye ve deksametazon süpresyon testi

durumlar› ve kronik steroid kullan›m›

‹laç ya da madde kullan›m› ile iliflkili hipertansiyon Hikâye

Feokromositoma 24 saatlik idrarda metanefrin ve normetanefrin

Primer aldosteronizm ve di¤er mineralokortikoid fazlal›¤› 24 saatlik idrarda aldosteron ve di¤er
durumlar› mineralokortikoid seviyeleri

Renovasküler hipertansiyon Doppler USG ve MR anjiyografi

Uyku apnesi sendromu Uyku testi ve O2 satürasyonu monitörizasyonu

Paratiroid ve tiroid hastal›klar› TSH ve PTH ölçümü
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raldosteronizmin en s›k nedeni, aldesteron sentez-
leyen adenomdur. Yak›n bir zaman önce hiper-
tansiyon tan›s› konulmufl bir hastada, provoke ol-
mayan kal›c› hipokalemi, idrarda potasyum ve
klor at›l›m›n›n artmas›, primer hiperaldosteronizmi
düflündürür. Tuz yüklemesi sonras› 24 saatlik id-
rarda aldosteron seviyesinin ölçümü ile primer hi-
peraldosteronizmli vakalar›n büyük bir k›sm› tan›-
nabilmektedir. Biyokimyasal tan›s› konulan hasta-
larda adrenal BT ile tümör lokalizasyonu belirle-
nebilmektedir. Cerrahi tedavi sonras› s›kl›kla hi-
pertansiyon ve biyokimyasal anormallik düzele-
bilmektedir. Bilateral adrenal hastal›¤› olanlarda
ve cerrahi aç›dan uygun olmayan hastalarda me-
dikal tedavi düflünülmelidir.

Feokromositoma, ataklar halinde gelen kan ba-
s›nc› yüksekli¤i, bafl a¤r›s›, afl›r› terleme, çarp›nt›-
dan yak›nan hastalarda ön planda düflünülmelidir.
Paroksismal ataklar feokromositoman›n temel ifla-
reti olmas›na ra¤men, hastalar›n büyük bir k›sm›n-
da hipertansiyon süreklidir. Feokromositomada hi-
pertansiyonun nedeni, artm›fl katekolamin salg›s›na
ba¤l› periferik direnç art›fl›d›r. Klinik aç›dan flüphe-
lenilen hastalarda, plazmada epinefrin ve norepi-
nefrin seviyelerinin tayini ve 24 saatlik idrarda me-
tanefrin ve normetanefrin düzeylerinin ölçümü
bafllang›ç tarama testi olarak kullan›l›r (16,17).

Uyku apnesi sendromu

Uyku apnesi sendromu eriflkin popülasyonun
%2-4’ünde gözlenmektedir. Uyku apnesi send-
romu olan hastalar›n yaklafl›k yar›s›na hipertan-
siyon efllik etmektedir (18). Vücut kitle indeksi
artm›fl olan tüm hipertansif hastalarda uyku ap-
nesi sendromu sorgulanmal›d›r. Hastan›n hikâ-
yesinde uyku apnesini düflündüren bulgular;
horlama, uyku esnas›nda düzensiz soluklama,
uyku esnas›nda apne, rahats›z uyku hali, sabah
bitkinli¤i ve gün içerisinde uykululuk halidir.
Klinik aç›dan flüphelenilen hastalarda, uyku ça-
l›flmas› ile tan› konulabilir. Devaml› pozitif hava
yolu bas›nc› (CPAP) tedavisi, kan bas›nc› yüksel-
mesini ve kardiyovasküler komplikasyonlar› iyi-
lefltirmektedir (19).
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