
Dirençli hipertansif Dirençli hipertansif Dirençli hipertansif Dirençli hipertansif 
hasta yönetimihasta yönetimi

Nurol ArıkNurol Arık



��Dirençli hipertansiyon nedir?Dirençli hipertansiyon nedir?Dirençli hipertansiyon nedir?Dirençli hipertansiyon nedir?



AA.Bir hipertansif hastada kan basıncının kontrol .Bir hipertansif hastada kan basıncının kontrol 
altına alınması için ≥ 4 ilaç gerekmesi altına alınması için ≥ 4 ilaç gerekmesi altına alınması için ≥ 4 ilaç gerekmesi altına alınması için ≥ 4 ilaç gerekmesi 

BB.Sekonder hipertansiyon varlığı için güçlü .Sekonder hipertansiyon varlığı için güçlü 
bulguların varlığı/Hastanın tanısal yada bulguların varlığı/Hastanın tanısal yada 
terapatik girişimden yarar göreceğine dair terapatik girişimden yarar göreceğine dair 
güçlü beklenti varlığıgüçlü beklenti varlığı

CC.3’lü kombinasyona karşın  kan basıncının .3’lü kombinasyona karşın  kan basıncının 
kontrol altına alınamayışı kontrol altına alınamayışı kontrol altına alınamayışı kontrol altına alınamayışı 
�� Birisi diüretikBirisi diüretik
�� Dozlar optimalDozlar optimal

DD.Hepsi.Hepsi



�� Kontrolsüz hipertansiyon≠Dirençli Kontrolsüz hipertansiyon≠Dirençli 
hipertansiyonhipertansiyonhipertansiyonhipertansiyon



Kontrolsüz hipertansiyonKontrolsüz hipertansiyon

Dirençli hipertansiyonDirençli hipertansiyon



��Dirençli hipertansiyon sıklığı Dirençli hipertansiyon sıklığı 
nedir?nedir?nedir?nedir?





A.% A.% 1818--2020
B.% B.% 1010--1515B.% B.% 1010--1515
C.% C.% 55--88
D.% D.% 11--33



�� Dirençli hipertansiyonda prognoz Dirençli hipertansiyonda prognoz 
daha kötü mü?daha kötü mü?daha kötü mü?daha kötü mü?
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�� Dirençli hipertansiyon kimlerde Dirençli hipertansiyon kimlerde 
daha sıktır?daha sıktır?daha sıktır?daha sıktır?



Blood Pressure ControlBlood Pressure Control

92%100

DBP<90 SBP<140 BP<140/90

ALLHATALLHAT
1.6 = mean number of drugs= mean number of drugs
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Cushman, et al. J Clinical Hypertens 2002; 4:393Cushman, et al. J Clinical Hypertens 2002; 4:393--404404



Multiple Logistic Regression Analysis: Multiple Logistic Regression Analysis: 
Relative Odds (95% CI) of Relative Odds (95% CI) of BP ControlBP Control
at 36 Monthsat 36 Months

ALLHATALLHAT

Baseline SBP (10 mmHg Baseline SBP (10 mmHg ↑)↑) **

Age (10 year Age (10 year ↑) ↑) ��������
MaleMale **

BlackBlack ��������

Type 2 DiabeticType 2 Diabetic

SmokerSmoker ��������
ASCVDASCVD **

BMI BMI ≥ 30 kg/m≥ 30 kg/m22 **

Prior RxPrior Rx **
Cr Cr ≥ 1.5 mg/dL≥ 1.5 mg/dL **

BP Control Better

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2

Cr Cr ≥ 1.5 mg/dL≥ 1.5 mg/dL **
ECG LVHECG LVH **
Clinic Research Exp.Clinic Research Exp. **

BP Control Worse
MoreMore ((**) or) or lessless ((��������) likely to be ) likely to be on 2+ drugson 2+ drugs

Cushman, et al. J Clinical Hypertens 2002; 4:393Cushman, et al. J Clinical Hypertens 2002; 4:393--404404



Pseudoresistansın ekarte 
edilmesi 1

Yaşam biçim 
değişikliklerinin 
düzenlenmesi 2

Dirençli hipertansiyon yönetimindeDirençli hipertansiyon yönetiminde
algoritmik yaklaşımalgoritmik yaklaşım

düzenlenmesi 2

Đlaç etkisinin ortadan 
kaldırılması 3

Sekonder nedenlerin 
ortadan kaldırılması 4ortadan kaldırılması 4

Farmakolojik tedavinin yeniden düzenlenmesi
5

Uzman görüşü 6



Pseudoresistansın ekarte 
edilmesi

•Beyaz önlük etkisi

1

•Beyaz önlük etkisi
•Yanlış kan basıncı 
ölçümü
•Uygunsuz tedavi
•Klinik “inertia”
•Kompliyans yokluğu•Kompliyans yokluğu



�� KOMPLĐYANT HASTAKOMPLĐYANT HASTA
Yaşam biçim düzenlemelerine uyum Yaşam biçim düzenlemelerine uyum �� Yaşam biçim düzenlemelerine uyum Yaşam biçim düzenlemelerine uyum 
gösterengösteren

�� Đlaç alımı düzenliĐlaç alımı düzenli
�� Kontrol randevularına uyanKontrol randevularına uyan



�� KOMPLĐYANS NASIL ÖLÇÜLÜR?KOMPLĐYANS NASIL ÖLÇÜLÜR?
Farmakolojik ölçümlerFarmakolojik ölçümler�� Farmakolojik ölçümlerFarmakolojik ölçümler

�� Klinik değerlendirmeKlinik değerlendirme
�� Fizik ölçümler(tablet ölçüm yöntemleri)Fizik ölçümler(tablet ölçüm yöntemleri)





�� Kompliyans kaybı Kompliyans kaybı 
nedenlerinedenleri

�� Kompliyansın Kompliyansın 
geliştirilmesigeliştirilmesinedenlerinedenleri

�� Rejimin kompleksliği/ Rejimin kompleksliği/ 
Rejimi yanlış anlamaRejimi yanlış anlama

�� PolifarmasiPolifarmasi
�� Sürekli ilaç kullanımının Sürekli ilaç kullanımının 
zarar vereceği endişesizarar vereceği endişesi

�� Kötü hastaKötü hasta--hekim ilişkisihekim ilişkisi

geliştirilmesigeliştirilmesi
�� Tedavi rejiminin Tedavi rejiminin 
sadeleştirilmesisadeleştirilmesi

�� Đyi kompliyans Đyi kompliyans 
monitorizasyonu!monitorizasyonu!

�� Davranışsal Davranışsal 
stratejiler(günlük stratejiler(günlük 
tutma/kayıt)tutma/kayıt)

Kötü hastaKötü hasta--hekim ilişkisihekim ilişkisi
tutma/kayıt)tutma/kayıt)

�� Sosyal destek Sosyal destek 
(aile,hekim,diğer (aile,hekim,diğer 
personel)personel)



Yaşam biçim 
değişikliklerinin 
düzenlenmesi 2düzenlenmesi 2

GirişimGirişim YararYarar
Kilo verilmesiKilo verilmesi 55--20 mm Hg/10 20 mm Hg/10 

kg kayıpkg kayıp

DASH diyetiDASH diyeti 88--14 mm Hg14 mm Hg

Tuz kısıtlamasıTuz kısıtlaması 22--8 mm Hg8 mm HgTuz kısıtlamasıTuz kısıtlaması 22--8 mm Hg8 mm Hg

Fizik aktiviteFizik aktivite 44--9 mm Hg9 mm Hg

Alkol alımının Alkol alımının 
azaltılmasıazaltılması

22--4 mm Hg4 mm Hg



�� 58 yaşında kontrolsüz hipertansif hasta,58 yaşında kontrolsüz hipertansif hasta,
�� Büfe işletiyorBüfe işletiyor�� Büfe işletiyorBüfe işletiyor
�� 2paket/gün sigara içiyor2paket/gün sigara içiyor
�� Günde 1 büyük rakı tüketiyorGünde 1 büyük rakı tüketiyor
�� 120 kg120 kg
�� Diyabetik/HiperlipidemikDiyabetik/Hiperlipidemik�� Diyabetik/HiperlipidemikDiyabetik/Hiperlipidemik
�� ARB+diüretik/Kalsiyum antagonisti/Beta ARB+diüretik/Kalsiyum antagonisti/Beta 
bloker kullanıyorbloker kullanıyor



Senin yapacakların

Benim yapacaklarım



DĐYET LĐSTENĐZ

Ön sayfa



Arka sayfa



�� Yaşam tarzına yönelik önlemler sözde Yaşam tarzına yönelik önlemler sözde 

2002007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH 7 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension (ESH –– ESC)ESC)

�� Yaşam tarzına yönelik önlemler sözde Yaşam tarzına yönelik önlemler sözde 
bırakılmamalı, yeterli davranış bırakılmamalı, yeterli davranış 
değişikliklerini yaratacak destek değişikliklerini yaratacak destek 
verilmeli, gerektiğinde uzman desteği verilmeli, gerektiğinde uzman desteği 
sağlanmalı ve belli aralıklarla sağlanmalı ve belli aralıklarla sağlanmalı ve belli aralıklarla sağlanmalı ve belli aralıklarla 
pekiştirici eğitimler yapılmalıdır.pekiştirici eğitimler yapılmalıdır.





Đlaç etkisinin ortadan 
kaldırılması 3

•NSAĐ
•Sempatomimetikler

•Dekonjestanlar
•OK
•Kortikosteroidler
•EPO
•Siklosporin•Siklosporin
•Bitkisel ürünler



Sekonder nedenlerin 
ortadan kaldırılması 4ortadan kaldırılması 4

•OSAH*
•RVH
•Renal parankimal HT
•Primer aldosteronizm*

•Feokromositoma
•Cushing sendromu
•Aort koarktasyonu•Aort koarktasyonu

Sık nedenler

Nadir nedenler



OSA .Sempatik aktivasyonOSA

HĐPERTANSĐYON/KARDĐYOVASKÜLER RĐSK

Mekanizma ??

.Sempatik aktivasyon

.Đnflamasyon

.Đnsülin direnci

.Endoteliyal disfonksiyon

.Oksidatif stress

.Renin anjiyotensin aldosteron

HĐPERTANSĐYON/KARDĐYOVASKÜLER RĐSK

Muhtemelen bağımsız bir Muhtemelen bağımsız bir kardiyovasküler riskkardiyovasküler risk faktörüdürfaktörüdür



Sekonder nedenlerin 
ortadan kaldırılması 4ortadan kaldırılması 4

•OSAH*
•RVH
•Renal parankimal HT
•Primer aldosteronizm*

•Feokromositoma
•Cushing sendromu
•Aort koarktasyonu•Aort koarktasyonu

Sık nedenler

Nadir nedenler



ALDOSTERON

Vasküler sistem

Böbrek
Baroreseptör 
disfonksiyonu

Fonksiyonel değişiklikler
.Endotelial disfonksiyon
.Vasküler inflamasyon
.Sempatik tonus artışı

Yapısal değişiklikler
.Vasküler remodeling
.Kollajen artışı
.Tuz ve su retansiyonu

Kan basıncı 

Arteriel stifness Sistemik vasküler direnç 



Characterization of Resistant Characterization of Resistant 
HypertensionHypertensionHypertensionHypertension
Association Between Resistant Association Between Resistant 
Hypertension,Aldosteron,and Persistent Hypertension,Aldosteron,and Persistent 
Intravascular Volume ExpansionIntravascular Volume Expansion
Gaddam KK et.al.Gaddam KK et.al.Gaddam KK et.al.Gaddam KK et.al.
Arch Intern Med 2008;168(11):1159Arch Intern Med 2008;168(11):1159--11641164





�� Dirençli hipertansif olgularda primer Dirençli hipertansif olgularda primer 
aldosteronizm sıklığı nedir?aldosteronizm sıklığı nedir?aldosteronizm sıklığı nedir?aldosteronizm sıklığı nedir?



�� A.%1A.%1--22
B.%3B.%3--55�� B.%3B.%3--55

�� C.%5C.%5--1010
�� D.>%10D.>%10











21.8

9.5

PRA/PLAZMA ALDOSTERON DÜZEYĐNDEN BAĞIMSIZ 

9.5







Primer aldosteronizm tanımPrimer aldosteronizm tanım

�� Plazma aldosteron  düzeyi anormal Plazma aldosteron  düzeyi anormal 
yüksekyüksekyüksekyüksek

�� ReninRenin--anjiyotensin sisteminden bağımsızanjiyotensin sisteminden bağımsız
�� Na yüklenmesi ile süpresse olmuyorNa yüklenmesi ile süpresse olmuyor



Kimler PA açısından Kimler PA açısından 
taranmalıdır?taranmalıdır?

�� +Hipokalemi+Hipokalemi
Dirençli HTDirençli HT�� Dirençli HTDirençli HT

�� Adrenal ĐnsidentalomaAdrenal Đnsidentaloma
�� Ailede PA öyküsüAilede PA öyküsü
�� 40 yaş altı serebrovasküler olay 40 yaş altı serebrovasküler olay 



�� Aldosteron üreten adenomlarda/ Aldosteron üreten adenomlarda/ 
Đdiyopatik hiperaldosteronizmde Đdiyopatik hiperaldosteronizmde Đdiyopatik hiperaldosteronizmde Đdiyopatik hiperaldosteronizmde 
hipokalemi sıklığı nedir?hipokalemi sıklığı nedir?

% 50&%7% 50&%7



�� Primer aldosteronizm düşünülen bu Primer aldosteronizm düşünülen bu 
olguda ilk olarak hangi tarama testini olguda ilk olarak hangi tarama testini olguda ilk olarak hangi tarama testini olguda ilk olarak hangi tarama testini 
kullanmalıyız?kullanmalıyız?



�� A.Plazma aldosteron düzeyiA.Plazma aldosteron düzeyi
B.Đdrar aldosteron düzeyiB.Đdrar aldosteron düzeyi�� B.Đdrar aldosteron düzeyiB.Đdrar aldosteron düzeyi

�� C.Đdrar aldosteron/renin oranıC.Đdrar aldosteron/renin oranı
�� D.Plazma aldosteron/plazma renin D.Plazma aldosteron/plazma renin 
aktivitesiaktivitesi



�� Sodyum alımı liberalSodyum alımı liberal
�� Hipokalemi düzeltilecekHipokalemi düzeltilecek�� Hipokalemi düzeltilecekHipokalemi düzeltilecek
�� Oranı etkileyecek ilaçlar uzaklaştırılmalıOranı etkileyecek ilaçlar uzaklaştırılmalı

�� Potasyum tutan diüretiklerPotasyum tutan diüretikler
�� Potasyum kaybettiren diüretiklerPotasyum kaybettiren diüretikler
�� Oran nondiagnostik kalır ise oranı Oran nondiagnostik kalır ise oranı 
etkilemeyecekler dışında tüm hipertansifler etkilemeyecekler dışında tüm hipertansifler 
Oran nondiagnostik kalır ise oranı Oran nondiagnostik kalır ise oranı 
etkilemeyecekler dışında tüm hipertansifler etkilemeyecekler dışında tüm hipertansifler 
kesilirkesilir
�� Verapamil/Hidralazin/DoksazosinVerapamil/Hidralazin/Doksazosin



�� Kan örneği nasıl alınır?Kan örneği nasıl alınır?
Sabah alınırSabah alınır�� Sabah alınırSabah alınır

�� 2 saat ayakta kalır2 saat ayakta kalır
�� 55--15 dakika oturur15 dakika oturur



�� Primer aldosteronizm tanısı için plazma Primer aldosteronizm tanısı için plazma 
aldosteron/plazma renin aktivitesi oran aldosteron/plazma renin aktivitesi oran aldosteron/plazma renin aktivitesi oran aldosteron/plazma renin aktivitesi oran 
değeri kaç olmalıdır değeri kaç olmalıdır (ng/dl:ng/ml/hr)?(ng/dl:ng/ml/hr)?



�� A.>5A.>5
B.>10B.>10�� B.>10B.>10

�� C.>15C.>15
�� D.>30D.>30



�� Plazma aldosteron/PRA>30 Plazma aldosteron/PRA>30 
+PA>20 ise +PA>20 ise +PA>20 ise +PA>20 ise 
�� Sensitivite Sensitivite % 91% 91
�� Pozitif Prediktif  Değer % 69Pozitif Prediktif  Değer % 69
�� Negatif Prediktif Değer % 98Negatif Prediktif Değer % 98



�� 3 gün oral tuz yükleme testi3 gün oral tuz yükleme testi
24 saatlik  idrar Na>200 meq/gün24 saatlik  idrar Na>200 meq/gün�� 24 saatlik  idrar Na>200 meq/gün24 saatlik  idrar Na>200 meq/gün

�� 4.gün idrar aldosteron>14 4.gün idrar aldosteron>14 µµg/güng/gün



�� Saline süpresyon testiSaline süpresyon testi
2 L serum fizyolojiğin 4 saatlik infüzyonu 2 L serum fizyolojiğin 4 saatlik infüzyonu �� 2 L serum fizyolojiğin 4 saatlik infüzyonu 2 L serum fizyolojiğin 4 saatlik infüzyonu 
sonrasında :serum aldosteron düzeyi >10 sonrasında :serum aldosteron düzeyi >10 
ng/dlng/dl



�� Fludrikortizon süpresyon testiFludrikortizon süpresyon testi
4X0.1 mg fludrikortizon/4 gün 4X0.1 mg fludrikortizon/4 gün 4X0.1 mg fludrikortizon/4 gün 4X0.1 mg fludrikortizon/4 gün 
Birlikte yeterli Na ve K alımıBirlikte yeterli Na ve K alımı
4.Gün  saat 10’da PA/PRA ve4.Gün  saat 10’da PA/PRA ve
PA>6 ng/dl,PRA<1ng/ml/saat  PA>6 ng/dl,PRA<1ng/ml/saat  



�� Kaptopril testiKaptopril testi�� Kaptopril testiKaptopril testi
1 saat oturur yada ayakta durur pozisyonda 1 saat oturur yada ayakta durur pozisyonda 
kaldıktan sonra   25kaldıktan sonra   25--50 mg kaptopril öncesi 50 mg kaptopril öncesi 
sonrası 1. ve 2. saat de  PA,PRA bakılır.PA’nın sonrası 1. ve 2. saat de  PA,PRA bakılır.PA’nın 
% 30 suprese olması beklenir% 30 suprese olması beklenir



Primer aldosteronizm yaratan Primer aldosteronizm yaratan 
nedenlernedenler

�� Aldosteron yapan adenom* (Conn,APA)Aldosteron yapan adenom* (Conn,APA)
Bilateral hiperplazi(ĐHA)Bilateral hiperplazi(ĐHA)�� Bilateral hiperplazi(ĐHA)Bilateral hiperplazi(ĐHA)
�� Kaptopril cevapsız variantKaptopril cevapsız variant

�� Unilateral hiperplaziUnilateral hiperplazi
�� GlucocorticoidGlucocorticoid--remediable hiperaldosteronismremediable hiperaldosteronism
�� Aldosteron üreten karsinomAldosteron üreten karsinom

:sık :nadir *: *: sık dirençsık direnç



TedaviTedavi

�� Medikal tedaviMedikal tedavi
Aldosteron antagonistleriAldosteron antagonistleri�� Aldosteron antagonistleriAldosteron antagonistleri

�� Laparoskopik adrenalektomiLaparoskopik adrenalektomi
�� Unilateral hiperplaziUnilateral hiperplazi
�� Adenom Adenom 



SpironolaktonSpironolakton
&&&&
Antihipertansif etkiAntihipertansif etki



Amilorid/
Triamteren

Spironolakton
EplerenonTriamteren

KORTĐKAL KOLLEKTÖR KANALDA
NA REABSORBSĐYONU

ETKĐSĐ
Triamteren
Spironolakton
Amilorid
Eplerenon



Diüretik bağımsızDiüretik bağımsızDiüretik bağımsızDiüretik bağımsız
••Sempatik tonus inhibisyonuSempatik tonus inhibisyonu
••Endotelial  fonksiyonlara etkiEndotelial  fonksiyonlara etki
••Oksidatif stresin azaltılmasıOksidatif stresin azaltılması
••OSA’de apneik atakların    OSA’de apneik atakların    
azaltılmasıazaltılması



Spironalakton&Antihipertansif Spironalakton&Antihipertansif 
kullanımkullanım

�� K<4 meq/L daha etkiliK<4 meq/L daha etkili
PRA<1 ng/L/saat daha etkiliPRA<1 ng/L/saat daha etkili�� PRA<1 ng/L/saat daha etkiliPRA<1 ng/L/saat daha etkili

�� Önerilen doz 25Önerilen doz 25--50 mg/gün50 mg/gün



Spironalaktonun yan etkileriSpironalaktonun yan etkileri

�� A.HiperkalemiA.Hiperkalemi %2%2
�� B.Sex hormonu ile ilişkili yan etkilerB.Sex hormonu ile ilişkili yan etkiler�� B.Sex hormonu ile ilişkili yan etkilerB.Sex hormonu ile ilişkili yan etkiler

�� Meme büyüklüğü(Doz bağımlı)Meme büyüklüğü(Doz bağımlı)
��50 mg    % 6.950 mg    % 6.9
��150 mg  % 52150 mg  % 52

�� Erektil bozukluklarErektil bozukluklar�� Erektil bozukluklarErektil bozukluklar



Pseudoresistansın ekarte 
edilmesi

Yaşam biçim 
değişikliklerinin 
düzenlenmesidüzenlenmesi

Đlaç etkisinin ortadan 
kaldırılması

Sekonder nedenlerin 
ortadan kaldırılmasıortadan kaldırılması

Farmakolojik tedavinin yeniden düzenlenmesi

Uzman görüşü



Farmakolojik tedavinin yeniden düzenlenmesi



Antihipertansif Đlaç KombinasyonlarıAntihipertansif Đlaç Kombinasyonları
Diüretikler

Beta-blokerler
AT1-reseptör
blokerleri

I.

Beta-blokerler

Alfa-blokerler Kalsiyum

1
blokerleri

Alfa-blokerler

ACE inhibitörleri

Kalsiyum
antagonistleri

En fazla önerilen kombinasyonlar kalın çizgilerle gösterilmiştir.
Çerçeveler kontrollü girişimsel araştırmalarda yararlı olduğu kanıtlanmış
antihipertansif ilaç sınıflarını göstermektedir.



II.

●ALDOSTERON ANTAGONĐSTĐ●ALDOSTERON ANTAGONĐSTĐ

● DOKSAZOSĐN
SANTRAL ETKĐLĐ ĐLAÇLAR

● ÇOK ALIŞIK OLMADIĞIMIZ 
KOMBĐNASYONLAR

KA+KA
KOMBĐNASYONLAR

KA+KA
ACEĐ+ARB!



III.

ALTERNATĐF  ĐLAÇLAR
.SELEKTĐF ENDOTELĐN A RESEPTÖR 
ANTAGONĐSTĐ

Darusentan
.NĐTRATLAR(Sistolik hipertansiyon)
.Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri(sildenafil)



IV.

POTANSĐYEL TEDAVĐLER
1.Sempatoinhibitör girişimler
Elektrik baroreseptör stimülasyon
Perkutan renal sempatik denervasyon



IV.

AŞILAMAAŞILAMA



��Sabrınız için teşekürlerSabrınız için teşekürler


