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(ANP) isimli bir hormon (1-3) ile Angiotensin I' i Angiotensin 

II 'ye dönüştürücü enzimi (Angiotensin Converting Enzyme-ACE) 

inhibe ederek Renin-Angiotensin-Aldosteron sistemini (Rl\l\S) 

etkileyen, Captopril isimli bir ilaç bulunmuştur(4). 

Daha sonraki yıllarda yapılan yoğun çalışma ve uygulamalar 

sonucunda ANP ve Captopril' in çeşitli özellikleri ortaya 

çıkarılmıştır. 

ANP'nin, özellikle sağ atrium basıncını artıran fizyolojik 

ve patolojik değişiklikler de plazmaya salınarak (5-7) 

natriüretik, diüretik ve kan basıncını düşürücü etki gösterdiği 

(1,2,) tesbit edilmiştir. Bu etkilerinin yanısıra ANP'nin Renin 

ve Aldosteron salınımını inhibe ettiği gösterildiğinden (8, 9) 

son yıllarda yazılan makalelerde sıvı ve kan basıncı 

homeostazında etkin rol oynadığı belirtilmektedir (10,11). Bir 

ACE inhibitörü olan Captopril'inde, Angiotensin rr oluşumunu 

önleyerek plazma Aldosteronunu azalttığı, kan basıncını 

düşürdüğü ve natriürez meydana getirdiği gösterilmiş olup 

(12,13); ANP ile Captopril'in bu etkileriyle, kalbin preload ve 

afterload'ını azalttığı tesbit edilmiştir (8,14-16). 

İncelediğimiz bu çalışmalardan, ANP ve Captopril'in sodyum, 

kan basıncı, RAAS' i ve kalp üzerinde benzer etkilere sahip 

olduğu dikkatimizi çekmiştir. 
RAAS'nin aktjf oldu~ıı hastal.ıklardcı (I<rcınik höbrck 

yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği vb.) endojen plazma 

ANP'sinin etkileri konusunda çok az bilgi vardır. Yapılan bazı 

yayınlarda, konjestif kalp yetmezliğinde endojen plazma 

ANP'sinin yüksek olmasına karşın ödem oluşumunu önleyemediği 

belirtilmiş, nedeninin ise RAAS aktivasyonu ile birlikte renal 

cevapta azalma olabileceği iddia edilmiştir (14,16). Aynı. 
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şekilde RAAS aktivasyonunun çoğunlukla arttığı Kronik böbrek 

yetmezliğinde de endojen plazma ANP düzeyleri yüksek 

bulunmuştur (6, 17-19). 

Yapılan çalışmalarda, Kronik böbrek yetmezliği veya 

Konjestif kalp yetmezliği olan hastalara eksojen sentetik ANP 

verildiğinde renal ve kardiak fonksiyonlarda iyileşme tesbit 

edilmiştir (14,20). ANP yerine, ANP ile benzer özelliklere 

sahip olan Captopril' in hipertansif kronik böbrek yetmezliği 

olan hastalara verilmesiyle, endojen plazma ANP değerlerinde ve 

böbrek fonksiyonlarında değişiklik olup olmadığı konusunda 1986 

yılından beri çıkan yayınlarda bir bilgiye rastlanamamıştır. Bu 

durum bizim daha çok ilgimizi çekerek böyle bir çalışmayı 

planlamamıza neden olmuştur. 

Bu noktadan hareketle, hipertansif kronik böbrek yetmezliği 

olan hastalarda RAAS aktivasyonunu, plazma ANP düzeylerini ve 

Captopril 'in verilmesiyle ne gibi değişikliklerin meydana 

geldiğini açığa çıkarabilmek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. 



ATRİAL NATRİÖRETİK PEPTİD (ANP) 

Tanım : Atrial natriüretik · peptid, kardiak atriumlardan 

salınan güçlü diüretik, natriüretik ve vazoaktif özellikleri 

olan bir peptid hormondur (1,2,7,21-25). 

Tarihçesi : İlk defa 1964 yılında Jameison JD ve Palade GE 

memelilerin atrial kas lifleri içinde özel granüller oldu~unu 

göstermişlerdir (26). De Bold ve arkadaşları (1981) atrial ve 

ventriküler kaslardan elde ettikleri ekstreleri sıçanlara 

intravenöz verdiklerinde, ventrikiller kas ekstreleri herhangi 

bir etki göstermezken, atrial kas ekstreleri güçlü natriürez 

ve kaliürez (idrarla potasyum atılımı)' meydana getirmiştir (1). 

Devam eden çalışmalarda De Bold (1982), atrial kas 

ekstrelerinde bulunan natriüretik ve diüretik özellikli 

maddenin protein özelliğinde olduğunu bulmuştur (2). 1984-1987 

arasında yoğunlaşan çalışmalarda ise atrial natriüretik 

peptidin pek çok formları tesbit edilmiş ve saflaştırma 

işlemleriyle aminoasit zincirleri ortaya çıkarılmıştır 

(3,27-30). 

Lokalizasyonlar:ı. : Atrial natriüretik peptid, insan kalp 

atriumlarının miyokardiyal hücreleri içinde sentez edilerek 

perinükleer pozisyonda membrana bağlı sekretuar granüller 

halinde 126 aminoasidli bir prohormon (proANP) olarak 

depolanır. Atrial basıncın yükseldi
0

ği durumlarda plazmaya 28 

aminoasid içeren bir peptid hormon olarak sekrete edilir 

(6,31). 
Atriumdaki koroner sinüs kanında ANP konsantrasyonları 

periferik dolaşıma göre 6-37 defa daha fazladır (32) . 

De Bold tarafından yapılan çalışmada, kalp ventriküler kas 
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ekstrelerinin ANP içermediC}i ileri sürülmüştü. Halbuki Yasue H. 

ve arkadaşları (1989), dilate kardiyomyopatili hastalarda 

ANP'nin sol ventrikülden de sekrete edildi~ini gösterdiler(33). 

Gutkowska J. ve arkadaşları. (1989) ise genetik olarak 

kardiyomyopatili hamsterlerin (deney hayvanı) atriumlarında ANP 

oluşumunun ve depolanmasının azaldıC}ını, . fakat dolaşımdaki 

ANP 'nin yüksek oldue}unu tesbit ederek ANP 'nin akci(}er lerden 

sentezlenip plazmaya salındı<j' ını göstermişlerdir (34) . Bu 

çalışmalar ANP'nin salınım yerinin sadece atriumlar olmadı(j'ını 

göstermektedir. 

- ANP' nin YAPISI Laboratuvarların pek ço~u, yapısal 

olarak ufak farklılıklara sahip, çeşitli atrial peptidleri 

saflaştırarak arninoasid zincirlerini tesbit ettiler. Sıçanlarda 

ve insanlardaki ANP'nin, atriurnlarda pre-prohormon (Pre-ProANP) 

olarak sentez edilerek pro-ANP .halinde depolandı~ı 

gösterilmiştir (6, 16,32-34). Pre-proANP·-. sıçanlarda 152, 

insanlarda 151 aminoasid içerir (23) . İnsanlarda ve sıçanlarda 

pro-ANP 126 aminoasittir (35). 
İnsan, domuz ve sıC}ırda 28-aminoasit içeren atrial 

natriüretik peptidler birbirinin aynısı iken, sıçanlardaki 

ANP'de aminoasit zinciri farklıdır. !nsan ANP'sinde, 

sıçanlardaki ANP'den farklı olarak 12.ci pozisyonda isolösinin 

yerine metionin aminoasidi yer almıştır (35) . 

Sıçan atriumlarından izole edilen ANP'nin aktif formları ve 

içerdikleri aminoasit sayıları şunlardır: 

(1) Cardionatrin I (28 aminoasit), 

(2) Auriculin A (24 aminoasit), 

(3) Auriculin B (25 aminoasit), 

(4) Atriopeptin I (21 aminoasit}, 

(5) Atriopeptin II (23 aminoasit), 

(6) Atriopeptin III (24 aminoasit}, 

(7) Atrial natriüretik peptid (25 aminoasit}. 

Cardionatrin I, Aurikulin A ve B, Atriopeptin II ve III 
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benzer natriüretik ve vazodilatatör aktiviteye sahipken 

Atriopeptin I, daha az aktif bulunmuştur (36) . 

İnsan ANP'si, 28 aminoasidli bir peptid olup, saflaştırma 

çalışmalarında °', f.. ve o komponentlerinin olduğu tesbit 

edilmiş tir ( 3) . o<.- human (h) ANP, natriüret ik, di üretik ve 

vazoaktif özelliklere sahiptir. ~ ve ~ human ANP'lerin ise 

natriüretik özelliğe sahip oldukları sanılmaktadır (3) . 

ANP 1 nin PLAZMADA ARTIŞINA YOL AÇAN NEDENLER 

Atrium içi basınç ve atrial duvar gerginli~i artıkça 

plazmaya ANP salınımı da artar. İntravenöz tuzlu su infüzyonu, 

fazla sodyum alımı, intravaskuler volüm artışı, baş dışarıda 

kalmak üzere tüm vücudun suya daldırılması, egzersiz, yatar 

pozisyon ve pasif olarak bacakların vü.cuttan daha yüksekte 

tutulması gibi sağ atrium basıncını yükselten nedenlerin ANP 

salınımına yol açtığı gösterilmiştir (5-7, 16,35,37). 

Yapılan çalışmalarda atrial ve vehtriküler kontraksiyon 

artışının (Paroksismal atrial taşikardi, atrial fibrilasyon, 

ventriküler taşikardi vb.) sağ atrium basıncını yükselterek 

plazma ANP düzeyini artırdığı tespit edildi(31,38-40) · 

Plazma katekolaminlerinde artış . ( 6, 7) ve vasopressinin 

farmakolojik dozları (35) sağ atrial basıncı yükselterek; 

glikokortikoidler, androjenler ve tiroid hormonları ise atrial 

kas hücrelerinde sentezi direkt uyararak, plazma ANP 

düzeylerini yükseltirler (41) . 

Yaşlı insanlarda plazma ANP düzeyleri gençlerden daha 

yüksek tesbit edilmiştir. ANP konsantrasyonlarının, reseptör 

aktivitesindeki azalmayı telafi etmek için yükseldiği kabul 

edilmektedir (42). 

- ANP 1 nin DİURNAL RİTMİ VE METABOLİZMASI 

Diğer hormonlarda olduğu gibi, ANP'nin de diurnal ritminin 

olup olmadığını tesbit için araştırmalar yapıldı. 24 saatlik 
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periyodta ANP, renin, aldosteron ve kortizol düzeyleri 

incelendi. ANP gece saatlerinde yüksek, sabah saatlerinde düşük 

seviyede. tesbit edildi (43, 44). Buna karşın plazma kortizol, 

aldosteron ve renin düzeyleri gece saatlerinde düşük, gündüz 

saatlerinde ise yüksek bulundu (44). ANP'nin karaciğer, böbrek 

ve akciğerde metabolize edilerek yıkıldığı tespit edildi 

(45, 46). 

ANP'nin metabolizmasını aydınlatmak için yapılan 

araştırmalarda, böbrekler ve karaciğerin arter ve veninde 
plazma ANP konsantrasyonları belirgin ölçüde farklı 

bulunmuştur. Venöz tarafta ANP, daha düşük konsantrasyonda 

tesbit edilmiştir. ANP konsantrasyonlarındaki arteriovenöz 

farkın, hepatik dolaşıma göre renal dolaşımda daha fazla olduğu 

saptanmıştır (45). 

Normal insanda böbreğin ANP ekstraksiyon oranı 

hepatik ANP. ekstraksiyon oranı ise %30±3 bulunmuştur 

Böbreklerde ANP yıkımının, tubulusların fırçamsı kenarındaki 

proteazlarla meydana geldiği tes~it edilmiştir (46) · 

Akciğerlerin ANP ekstraksiyonuna katılmadığını öne süren 

çalışmalar olmasına rağmen (5) son yıllarda yapılan 

çalışmalarda akciğerlerde de ANP ekstraksiyonunun olduğu 

gösterilerek (46,47) ekstraksiyon oranı %24 bulunmuştur (46) · 

Akciğerlerde, hem ekstraksiyon hem de biyolojik aktiviteye 

sahip reseptörlerin olduğu sanılmaktadır (47) . 

ANP'nin RESEPTÖRLERİ 

Böbreklerde glomeruller, vasarecta ve meduller toplayıcı 

kanallarda spesifik ANP reseptörleri bulunmaktadır (6,16,36) · 

Damar düz kas hücrelerinde, adrenal zona glomeruloza ve 

posterior hipofizde ANP'ye spesifik reseptörler tesbit 

edilmiştir (6, 16, 23). Kan hücreleri üzerinde yapılan bir 

çalışmada eritrositler, mononukleer hücreler ve granulositlerde 

reseptör bulunamazken trombositlerde, spesifik ANP reseptörleri 
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tesbit edilmiştir (48). 

Hayvanlar üzerinde yapıla~ çalışmalarda beyinde olfaktör 

bulbus, lateral olfaktör traktüs ve serebellumun granule hücre 

tabakasında çok yüksek konsantrasyonda ANP reseptörleri tesbit 

edilmiştir (49). 

Kan-beyin bariyer 

un epitelyumunda 

(6,23,49,50). 

dokularının endotelyumu ile choroid plexus 

ANP reseptörleri tesbit edilmiştir 

Medulla Spinalis'te en fazla sakral bölgedeki pia mater ile 

arachnoid bölümde, otonom sinir sisteminin superior servikal ve 

çöliak gangionlarında ANP reseptörleri bulundu (49,51). 

ANP 'nin ETKİ MEKANİZMASI 

ANP, dokularda veya organlarda özel 

aracılığıyla etkisini gösterir. Hücresel 

reseptörleri 

seviyede ANP, 

guanylate siklazı uyarır ve siklik guanosine monofosfat (c-GMP) 

konsantrasyonlarını artırır. c-GMP, adenilat siklazı ve siklik 
+ 

adenozin monofosfat (c-AMP) oluşumunu inhibe eder (16,48) · Na -

K+- ATP 'az (ATP Adenozin Trifosfat) aktivitesi üzerinde 

ANP'nin etkisi yoktur (23,25). 

ANP 'nin ORGAN VE SİSTEMLER 0ZERİNDEKİ ETKİLERİ 

(1) ANP 'nin Böbrekler Ozerindeki Etkileri 

Böbrekler üzerinde ANP 'nin en önemli etkisi glomeruler 

filtrasyon hızını ve filtrasyon fraksiyonunu artırmasıdır 

(22,23,25,35,36,52) Bu artış, ço~unlukla ANP'nin efferent 

arterioller üzerindeki daraltıcı etkisiyle meydana gelmektedir 

(10, 36, 53) . ANP 'nin natriürez oluşturucu mekanizmaları kesin 

ortaya konulamamıştır. Ancak en çok kabul edilen mekanizmalar 

şunlardır: ı) ANP, renal meduller ve papiller kan akımını 

artırır. Meduller nefronlara gelen fazla kan, papiller 

interstisyumdaki erimiş maddelleri temizleyerek natriüreze yol 
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açabilir (10,22,36), 2) ANP'nin tubuler sisteme etkisiyle· 

papiller toplayıcı kanalların pasif geçirgenliğinin değişmesi 

veya toplayıcı kanal hücrelerinde sodyum geçirgenliğinin 

inhibisyonuyla da natriürezis meydana gelebilir (1,9,10,36). 

ANP, böbrekte idrar miktarını, potasyum, kalsiyum ve 

magnezyum atılımını artırır (23, 24, 35). ANP, böbrekteki 

dopamin reseptörlerini aktive ederek (54) veya antidiüretik 

hormonu (ADH) inhibe ederek tubuler su geçirgenliğini ortadan 

kaldırıp, diürez meydana getirir (9). 

Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda plazma ANP'si 

yükselmiştir (6,25,35). Bu yükseklik tuz ve su birikimi (35) ya 

da ANP'nin yıkımındaki azalmaya bağlı (46) olabilir. Nefrotik 

sendromda ise plazma ANP 'si 

( 55) . 

normal seviyelerde bulunmuştur 

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalara dışarıdan ANP 

verildiğinde glomeruller filtrasyon hızı, idrar miktarı ve 

natriürezde artış meydana geldiği saptanmıştır (35,56) · 

Deneysel amaçla oluşturulmuş iskemik akut böbrek yetmezliğini 

ANP'nin iyileştirdiği gösterilmiştir (57). 

(2) ANP 'nin Akciğerler Ozerindeki Etkileri 

Pulmoner hipertansiyonlu kronik obstruktif akciğer 

hastalığında (KOAH), plazma ANP düzeyleri yüksek seviyelerde 

bulunmuştur. KOAH da ANP infüzyon halinde verildiğinde 

pulmoner arteriyel basıncın düştüğü, kardiak indeksin arttığı, 

pulmoner ve sistemik vasküler direncinin ise azaldığı 

gösterilmiştir (58) . 
Bronş ial Astma 'da plazma ANP düzeyleri yüksek tesbit 

edilmiştir (59). Çünki, Astma Bronşiale gibi akut hava yolu 

obstrüksiyonlarında intratorasik basınç, inspiratuvar efor 

artışından dolayı daha negatif olur. Negatif basınç artışının 

ise kalp atrium ve ventriküllerinde duvar bısıncını artırdığı 

gösterilmiştir (59) . Gerek kardiojenik gerekse non-kardiyojenik 
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akciğer ödeminde (Adult respiratuvar distress sendromu, yüksek 

irtifada ortaya çıkan pulmoner ödem vb.) plazma ANP seviyeleri 

yüksek bulunmuştur (34, 60, 61), 

(3) ANP ve Kardiyovaskuler Sistem 

Konjestif kalp yetmezlikli hastalarda plazma ANP değerleri 

yükselmiştir (6,14.16,62). Plazma ANP'sindeki artış, sodyum ve 

su birikimine karşı kompensatuvar bir reaksiyondur 

(6) .Konjestif kalp yetmezliğinde· renal cevapsızlık veya renin, 

angiotensin II ve aldosteron gibi hormonların yüksekliği, 

ANP'nin etkisine mani olabilir ve endojen ANP yüksek olsa bile 

ödem gelişmesine mani olamaz (6,16). 

Valvüler kalp hastalığında (16) ve kronik sol kalp 

yetmezliği olan hastalarda, sol ventriküler doluş basınçlarıyla 

plazma ANP'si arasında (63) anlamlı pozitif bir ilişki vardır. 

Koroner arter hastalığında ve kalp trasplantasyonu 

yapılanlarda plazma ANP seviyeleri sağlıklı insanlara göre daha 

yüksek bulunmuştur. Bu hastalarda istirahatteki ventriküler 

fonksiyonlar normal tesbit edilmiştir (64). Daha önceki 

yıllarda akut miyokard infarktüsünde plazma ANP'sinin düştüğü 
bildirilmişti (65). Ancak daha sonraki yıllarda yapılan 

çalışmalarda miyokard infarktüslü hastaların infarkt olmuş 

ventrikülünde yüksek ventriküler h-ANP (mRNA) tesbit edilmiştir 
( 64) . İnfarkte olmuş ventriküldeki gerek hemodinamik, gerekse 

metabolik değişiklikler ANP oluşumunu uyarabilir. Sol 

ventriküler ejeksiyon fraksiyonu normal.olsa bile koroner arter 

hastalığındaki h-ANP'nin artışı bu görüşlerle izah edilebilir. 

Kalp transplantasyonundan sonra plazma ANP'sinde ki yükselme 

ise kortikosteroid kullanımıyla su-elektrolit dengesinde 

meydana gelen değişikliğe bağlanmıştır(64). 

Konstriktif perikardit ve perikardiyal tamponad gibi kalbin 

perikardiyal kompresyonunda, plazma ANP'si düşük bulunmuş ve 

perikardiyal sıvı drene edilince veya konstrikte edici perikard 
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cerrahi olarak alınınca plazma ANP 'si süra.tle yükselmiştir ( 61) . 

Ayrıca atrial taşikardi, atrial fibrilasyon (16, 32, 35, 64, 66), 

esansiyel.hipertansiyon ve renovaskuler hipertansiyonda plazma 

ANP seviyeleri yüksek tesbit edilmiştir (6,10,62,67,68). 

Sentetik ~-h ANP, injeksiyonla verildi~i zaman konjestif 

kalp yetmezlikli hastalarda kardiak output, kardiak indeks, 

kalbin atım volümü, ejeksiyon fraksiyonu ve ejeksiyon hızı 

artarken, sağ kalp ve pulmoner arter basıncı 

düşmüştür(14,15,69). 

Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda ise ANP enjeksiyonundan 

sonra kan basıncı normal seviyelere inmiştir (8, 10, 15, 69, 70). 

Kan basıncındaki ·azalma, ANP 'nin damar düz kasını gevşetici 

etkisiyle meydana gelir. Aorta ve renal damarlar üzerinde bu 

etkisi daha güçlüdür. Damar düz kasını gevşetici etki, ANP'nin 

reseptöre bağlanması ve c-GMP'nin artışıyla gerçekleşir 

(6,8,22,36). 

(4) ANP ve Renin-Angiotensin-Aldostero·n Sistemi (RAAS) 

ANP. intravenöz olarak köpeklere verildiği zaman, renin 

sekresyon hızının, plazma renin aktivitesinin ve plazma 

aldosteron seviyelerinin belirgin olarak düştüğü gözlenmiştir 

(8,10,22,36). 
ANP 'nin glomeruler filtrasyon hızını artırmasıyla makula 

densa'daki sodyum yükünde artış olması, renin sekresyonundaki 

düşüşün sebebidir (10, 22, 36). Aynı şekilde Angiotensin II 

uyarısıyla adrenal korteksten aldosteron salınımının ANP 

tarafından inhibe edilmesi de plazma·aldosteron seviyelerinde 

ki azalmanın sebebidir (6,8,10,36). 
ANP, renin-angiotensin-aldosteron sistemini çeşitli 

seviyelerde etkiler (10,36). 

-Renin sekresyonunu azaltır, 

-Angiotensin II uyarısıyla meydana gelen aldosteron 

salınımını inhibe eder, 
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-Angiotensin II'nin vazokonstriktif etkisini önler, 

-Aldosteronun sodyum tutucu etkisini inhibe eder. ANP'nin 

renin-ongiotensin-aldosteron sistemi üzerindeki etkileri Şekil 

l'de özetlenmiştir(l0,36). 
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( 5) ANP ve Karaciğer 

Karaciğer sirozunda plazma ANP düzeyleri yüksek bulunmuştur 

(25,62,71,72). Asit bulunan karaciğer sirozunda ANP ile 

norepinefrin arasında önemli bir korelasyon bulundu. Sempatik 

sinir sistemi aktivasyonu, sirozda ANP'yi yükselten bir neden 

olabilir(71). 

RENİN - ANGİOTENSİN - ALDOSTERON SİSTEMİ 

Arteriyel kan basıncını ve sıvı-elektrolit dengesini 

sağlayan bir sistemdir. Renal perfüzyon basıncı düştüğünde, 

adrenerjik sinir sistemi aktivasyonunda, distal tubuluslarda 

(Makula Densa) sodyum klorür miktarı azaldığında ve bazı 

ilaçlarla (Diüretikler, Prozosin, 

konverting enzim inhibitörleri, 

Nitroprusside, Hydralazine, 

Histamin, Östrojen vs.) 

jukstaglomeruler hücrelerden renin salınımı uyarılır (73) . 

Renin, karaciğerde bulunan angiotens±ni angiotensin I haline 

çevirir. Kapillerlerin endotelyal hücre yüzeyinde bulunan 

angiotensin 

(Angiotensin 

I'i Angiotensin II'ye dönüştürücü enzimle 

Converting enzyme-ACE) Angiotensin II meydana 

gelir. Angiotensin II sempatik sinir sistemini aktive eder, 

susuzluk hissini artırır, vazokonstriksiyon meydana getirir, 

direkt tubuler etkiyle sodyum birikimi yapar ve aldosteron 

sekresyonunu uyarır. Angiotensin II, glomeruler efferent 

arteriolde daralma meydana getirerek renal kan akımını düşürür, 

filtrasyon fraksiyonunu artırır. Çok yüksek dozlarda 

angiotensin II, afferent arteriolü ·de daraltarak glomeruler 

filtrasyon hızını azaltır. Angiotensin.II aminopeptidase Aile 

angiotensin II I 'e dönüşür ( 73) . Angiotensin I II. fizyolojik 

olarak aktiftir. Fakat angiotensin II 'ye göre etkisi daha 

azdır. Angiotensin II ve angiotensin III, tüm vücutta yaygın 

olarak bulunan angiotensinazlarla inaktive edilir(4). 

Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar, ganglion blokerleri, 
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Reserpine, o<.-Medildopa, ~ -blokerler, Vazopressin, Potasyum, 

Kalsiyum ve Atrial natriüretik peptidler. renin salınımını 

inhibe ederler(73). 

Plazma renin aktivitesi (PRA) çeşitli hastalıklarda artar 

veya azalır. Bu hastalıklardan bazıları ve PRA ile aldosteron 

düzeyleri Tablo l'de gösterilmiştir(73). 

TABLO.l: Çeşitli Hastalıklarda Plazma Renin Aktivitesi ve 

Plazma Aldosteron Seviyeleri 
Normal veya düşük 

HİPERTANSİYON kan basıncı 

t PRAf aldosteron 

t PRA,t aldosteron 

t PRAf aldosteron 

Renovaskuler hastalık 
Reninoma 
Malign hipertansiyon 
Kronik Renal hastalık 
Aort Kuartasyonu 

Prirner aldosteronizm 
(Conn' s Sendrom) 

t PRA, normal aldosteron Düşük renin esansiyel 
hipertansiyon 

Bartter's Sendromu 
Kusma 
Hepatik hastalık 
Hemoraji 
Gebelik 

Addison hastalı~ı 
Konjenital Adrenal 

hiperplazi 

t PRA,t aldosteron Hiporeninemik hipoaldos-
teronizm 

Carbenoxolone alımı 

Yukarıda bahsedilen sistemik renin-angiotensin gibi pek çok 

dokuda lokal renin-angiotensin sistemi belirlenmiştir(73,74) · 

Doku renin-angiotensin sistemi böbrek, adrenal bez, kalp, 

kan damarları, beyin, testis ve uterus da tesbit edilmiştir 

( 71) . 
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KRONİK RENAL YETMEZLİKTE HİPERTANSİYONUN PATOGENEZİ: 

Üremik hastalarda arteriyel hipertansiyonun patogenezinde 

çeşitli faktörler vardır. Sodyum ve su birikimi ile renin 

angiotensin sisteminin aktivasyonu, en sık görülen 

hipertansiyon nedenleridir(19,75) 

İskemiden dolayı sa~lam juksta glomeruler aparatusdan aşırı 

renin salınır. Böbrek yetmezli~i bulunan hastalarda renin 

salınımı, sıvı birikimine ra~men yüksek olabilir; ya da sıvı 

azalması gibi renin salınımının uyarılması gereken durumlarda 

da düşük bulunabilir. Yani uygunsuz renin salınımı vardır. 

Bunun nedeni Renin-angiotensin sistemindeki fonksiyon 

bozukluğu, otonom yetmezlik veya juksta glomeruler aparatusun 

hyalinize olması olabilir(75). Kronik renal yetmezlikte 

hipertansiyon patogenezinde etkili olan faktörler tablo 2'de 

özetlenmiştir(l). 

TABL0.2: Böbrek yetmezliğinde hipertansiyon patogenezinde 

etkili olan faktörler. 

(1)-Etkileri kanıtlanmış faktörler 

Ekstraselluler sodyum ve su,} 

Renin-angiotensin sistemi, 

Aldosteron yüksekliği, 

Hiperkalsemi (nadir), 

Norepinefrin artışı, 

(2)-Muhtemel faktörler : 

Relatif olarak aşırı 

Intraselluler elektrolitlerde ~engesizlik, 

Yapısal veya fonksiyonel de~işikliklerden dolayı 

kardiyovasküler reaktivitede değişiklik. 

(3)-Hipotez kabul edilen faktörler : 

vazodepressör kininler veya prostaglandinlerde yetmezlik 

Paratiroid hormonunda yükselme. 
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ACE İNHİBİTÖRLERİ VE CAPTOPRİL 

ACE inhibitörleri, son yıllarda keşfedilmiş 

renin-angiotensin-aldosteron sistemini (RAAS) bloke eden 

droglardır. Başlıca hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği 

tedavisinde kullanılan bu droglar, RAAS 'de angiotensin I. 1 i 

angiotensin II 'ye çeviren enzimi (ACE) inhibe ederek etkili 

olurlar . 

. Şimdiye kadar keşfedilmiş ACE inhibitörleri şunlardır: 

Captopril, Enalapril, Lisinopril, Pentopril, Ramipril, 

Alacepril, Cilazapril, Fosinopril, Zofenopril ve Indolapril 

(74,76). 

Bu droglar hakkında aşağıda geniş bilgi verilecektir. 

Tarihçe : Ferreira ve arkadaşları (1965) Bothops Jararaca 

isimli Brezilya çıngıraklı yılanının zehirinde bradikinini 

güçlendiren bir faktör keşfettiler (4, 12, 76). Daha sonraki 

yıllarda yapılan çalışmalarda ise bu 'faktörün, bradikinini 

parçalayan ACE (=Kininaz II) 'yi inhibe ettiği anlaşılmıştır(4) · 

İlk keşfedilen ACE inhibitörü olan Teprotide (SQ20881), çok 

pahalı ve intravenöz kullanılması gerektiği için yaygın olarak 

kullanılamamıştır (4,76). İlk oral ACE inhibitörü olarak 

Cushman ve arkadaşları (1977) tarafından Captopril 

geliştirilrniştir(4). 

Vidt ve arkadaşları (1982) ise, bu drogun 

farrnakokinetiklerini, etki mekanizmalarını ve tedavideki 

yararlarını açıkladılar(74). 1980'de de Patchett ve arkadaşları 

Enalapril'i geliştirdiler(4). 

Biyokimyası ve Farmakokinetikleri 

ACE inhibitörleri, enzimin çinko iyonuyla bağlanan yapısal 

elementine göre veya verilen ilacın pro-drog ya da aktif drog 

olmasına göre ikiye ayrılır. Captopril ve Alacepril çinko 

iyonuna sülfidril grubuyla bağlanarak enzimi inhibe ederler. 
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Enalapril ve diğerleri ise karboksil grubuyla bağlanarak enzimi 

inhibe ederler (74,76). 

Captopril, Lisinopril ve Zofenopril, aktif drog olmasına 

rağmen Enalapril, Alacepril, Cilazapril, Fosinopril, 

Indolapril, Pentopril, Ramipril pro-dog'tur (74,76). 

Pro-droglar karaciğerde deesterifiye edilerek metabolize 

edildikten sonra aktif drog haline geçerler(4,76). Aktif 

droglara göre pro-drog'larin absorpsiyonu daha fazla ve etki 

süreleri daha uzundur (74). Captopril'in absorpsiyonu gıdalarla 

%30 azalır, fakat Enalaprilde absorpsiyon gıdalarla 

etkilenmez. Aktif droglarla serumdaki en yüksek konsantrasyona 

kısa zamanda ulaşılırken pro-droglarla daha geç dönemde 

ulaşılır(74,76). Captopril, diğer ACE inhibitörlerinden daha 

hızlı vücuttan uzaklaştırılır. Enalapril ise Captopril'e göre 

daha yavaş elimine edilir (4,74,76). Ramiprilat tüm ACE 

inhibitörleri içinde vücuttan en yavaş elimine edilen ilaçtır 

(4,74). 
ACE inhibitörlerinin tümü böbrekten elimine edilir 

(4,74,76). Eksresyon genellikle tubuler sekresyonla sağlanır(4) 
Böbrek yetmezliğinde eliminasyon yavaşlayacağından bu ilaçların 

dozları azaltılmalıdır (4,74,76). 

ETKİ MEKANİZMASI 

RAAS, arteryel kan basıncı ve vücut sıvı dengesini kontrol 

eden bir sistemdir(12,74) .RAAS'de Angiotensin I (Ang.I)' ACE 

ile Angiotensin II (Ang.II) 'ye dönüşmektedir. Kininaz II 

olarakta adlandırılan ACE aynı zamanda Bradikinleri inaktive 

eder (4, 12,74,77,78). 
Bradikininler arterioler vazodilatasyon, büyük arterler ve 

pek çok ven 'de vazokonstriksiyon, histamin deşarjı, vaskuler 
merkezi sinir sistemi üzerinde geçirgenlikte artış, ağrı, 

çeşitli etkiler ve daha önemlisi çeşitli dokularda 
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prostaglandinlerin oluşumunda (PGE 2 ve PGI 2 ) artış meydana 

getirir. (4,74,78). PGE 2 ve PGI 2 vazodilatasyon yapar(74). 

Ayrıca PGE2 , böbrekte natriürez ve diürez yapar(4). Böylece bir 

ACE inhibitörü verildiği zaman angiotensin II seviyeleri 

düşecek; halbuki angiotensin I, bradykinin ve vazodilatatör 

prostaglandin seviyeleri artacaktır. Angiotensin II'nin 

azalması, aldosteron sekresyonunda azalma ve kompensatuvar 

olarak renin seviyelerinde artış meydana getirecektir(12,74). 

Bradikinin ve prostaglandin seviyelerindeki artış, 

vazodilatasyonu artırarak kan basıncını düşürecek ve kardiak 

output'u artıracaktır(12). ACE inhibitörlerinin, dolaşımdaki 

bradikinin üzerinde etkili olduğuna dair kesin bilgiler yoktur. 

Bazı araştırıcılar ACE inhibitörlerinden sonra bradikininlerin 

lokal olarak bazı dokularda arttığını ileri sürmüşlerdir 

(74,78). Bradikinin ve prostaglandin seviyeleri, Captopril ile 

yükselirken diğer ACE inhibitörleriyle böyle bir etki 

gözlenmemiştir(4,74). 

İndomethacin gibi prostoglandin sentetaz inhibi törleri' 

Captopril'in hipotansif etkisini azaltırlar(74,78). 

Ang.II, adrenal medulladan katekolaminlerin salınımını 

artırmaktadır(4,76). Otonom sinir sisteminde ise sempatik sinir 

sistemini stimule ederek noradrenalinin salınımını 

artırmaktadır (76, 78). ACE inhibitörleri Ang. II oluşumunu 

azalttıklarından, adrenal medulla ve otonom sinir sisteminde 

noradrenalin salınımını önleyecektir. Böylece nörojeni~ 

vazokonstriksiyon önlenerek kan basıncı düşecektir (4, 78) · Bu 

etkilerine rağmen ACE inhibitörleri ve Captopril, refleks 

taşikardi ve baroref leks duyarlığında değişiklik meydana 

getirmez(78). 
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ACE İNHİBİTÖRLERİNİN HEMODİNAMİK ETKİLERİ 

ACE inhibitörleriyle Renin-angiotensin-aldosteron sisteminin 

supresyonu, önemli kardiyovaskuler ve renal hemodinamik 

değişiklikler meydana getirir. 

- Kardiyovaskü1er Sistem Ozerinde ACE İnhibitör1erinin 

Etki1eri: 

Normal kişilerde veya sol ventrikül yetmezliği olmayan 

hipertansif hastalarda, ACE inhibitörlerinin kardiak output'da 

önemli bir değişiklik yapmaksızın sistemik damar direncinde 

azalma meydana getirerek kan basıncını düşürdükleri tesbit 

edilmiştir(4,76). Kan basıncındaki düşüşe rağmen refleks 

taşikardi meydana getirmezler. Bunun nedenleri, ACE 

inhibitörleriyle a) Baroreseptör refleks duyarlığında azalma, 

b) Venodilatasyon oluşması, c) Parasempatik aktivitede artış 

olarak özetlenebilir(74,76,78). 

Konjestif kalp yetmezliğinde renin-angiotensin sistemi 

akt ive olmuş ve dolaşımdaki 

bu 1 unmuş tur ( 7 6 , 7 9 ) . P 1 azma 

seviyelerinin yüksekliği 

katekolamin seviyeleri yüksek 

angiotensin rr ve katekolamin 

vazokonstriksiyon, aldosteron 

yüksekliği ise vücut tuz ve suyunda artış meydana getirir(76) · 

Bu değişiklikler sol ventriküler doluş ve kardiak output 'da 

azalma meydana getirir. Captopril veya Enalapril verilmesiyle, 

RAAS ve otonom sinir sisteminin aktivasyonu ortadan 

kalkacağından, sistemik damar direnci azalarak afterload' ta 

azalma meydana gelecek, venodilatasyon ile birlikte aldosteron 

ve ADH (Antidiüretik hormon) salınımında düşüş ise preload'u 

azaltacaktır. Böylece pulmoner wedge basıncı azalır ve kardiak 

output artar (13, 76-78, 80). Kardiak output artışıyla sol 

ventrikül fonksiyonu düzelir, renal kan akımının artışıyla 

diürez ve natriürez meydana gelir(13,79). 

Captopril ile kompleks ventriküler ektopik ritmlerde 

(ventriküler ekstrasistoller, ventriküler salvolar, ventriküler 
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taşikardi vb.) önemli azalmalar görülmüştür(13,79). Ventriküler 

ektopide~i azalmanın nedenleri katekolamin seviyelerinde düşüş 

ve potasyumda artış olarak kabul edilmektedir(13). 

Captopril ile koroner kan akımı azalırken miyokardiyal 

oksijen tüketiminde azalma meydana gelir. Böylece angina 

meydana gelmez(13). Yapılan bir çalışmada sistolik kan basıncı 

120 mmHg'dan daha fazla olan hastalarda Captopril'in 

miyokardiyal oksijen tüketimini azaltarak anginal semptomları 

azalttığı ve egzersiz kapasitesini artırdığı tesbit 

edilmiştir (81). Ayrıca Miyokardiyal İnfarktüslü hastalarda, 

Captopril ile infarktüs sahasında küçülme meydana geldiği 

bildirilmiştir(13). 

Periferik damar hastalığı ve hipertansiyonu olan hastalara 

Captopril verildiğinde özellikle alt ekstremitelerdeki kan 

akımının düzeldiği, ağrısız yürüme zamanının ise uzadığı 

saptanmıştır(82). 

- Renal Etkileri 

Böbrekte angiotensin II, bilhassa afferent 

vazokonstriksiyon meydana getirir(4,76) ve 

tubuluslarda sodyum reabsorpsiyonunu artırır(4). 

arteriolde 

proksimal 

ACE inhibitörleri, Angiotensin II oluşumunu inhibe ederek 

efferent arteriol 'de vazodilatasyon meydana getirir. Böylece 

peritubuler kanlanma artar(4,76). Sonuçta ACE inhibitörleriyle 

natriürez, renal kan akımı ve ultrafiltrasyon katsayısında 

artış meydana geldiği kabul edilmektedir(13). 
Angiotensin II ile meydana gelen efferent anterioler 

vazokonstriksiyon intraglomeruier basıncı artırır. 

Intraglomeruler basınç artışı ise proteinürinin en önemli 

nedenidir(l3). ACE inhibitörleri Angiotensin II'nin oluşumunu 

önleyerek intraglomeruler basıncı düşürdüklerinden proteinüriyi 

azaltırlar. Yapılan pek çok çalışmada ACE inhibitörlerinin 

proteinüriyi azalttığı tesbit edilmiştir(l3,83,84). Diabetik 

Nefropatide bu etkinin daha belirgin olduğu görülmüştür(l3,85). 
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Kronik Renal Yetmezlikte ACE inhibitörlerinin hipertansiyonu 

etkili bir şekilde kontrol ettiği ve uzun süre verildiğinde 

renal fonksiyonları koruduğu tesbit edilmiştir(13). 

ACE İNHİBİTÖRLERİNİN TEDAVİDEKİ YERLERİ 

ACE inhibitörleri, sistemik damar direncini azalttıklarından 

hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliğinde kullanılmaktadır. 

Ancak idiopatik ödem, 

sendromu gibi değişik 

vardır(76). 

pulmoner hipertansiyon ve 

hastalıklarda da yararlı 

Bartter's 

etkileri 

HİPERTANSİYONDA KULLANIM YERLERİ 

a) Esansiyeı hipertansiyon 

Captopril ve Enalapril 'in esansiyel 

basıncını düşürdüğü gösterilmiştir 

hipertansiyonda kan 

( 13, 7 4, 7 6, 7 8) . ACE 

inhibitörleri monoterapi olarak, hafif' ya da orta derecedeki 

esansiyel hipertansiyonda %40-70 hastanın kan basıncını normal 

seviyelere düşürmektedir ( 13, 74) . Çok merkezli yapılan bir 

çalışmada, Captopril veya Enalapril ile %75 hastada kan 

basıncında düşüş meydana geldiği rapor edildi(74). Kliniğimizde 

yaptığımız bir çalışmada 66 esansiyel hipertansiyonlu hastada 

sadece Captopril ile %71 hastada kan basıncının normale düştüğü 

tesbit edildi (86). Genel olarak ACE inhibitörleriyle kan 

basıncı %15-25 oranında düşüş göstermektedir (74). Yaşlı 

hipertansif hastalarda düşük renin seviyelerine rağmen, ACE 

inhibitörleriyle kan basıncı önemli ~randa düşmektedir(13,87) · 

ACE inhibitörleri, Diabetes Mellituslu hastalarda karbonhidrat 

metabolizmasına etki etmezler (13). 

b) Renovasküler hipertansiyon 
ACE inhibitörleri özellikle diüretiklerle birlikte, 

renovasküler hipertansiyonlu hastalarda kan basıncını kontrol 
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altına alır. Ancak tek ya da çift taraflı renal arter 

stenozunda ciddi böbrek yetmezliği meydana gelir(13,74,76). 

c) Renal parenkimal hipertansiyon : 

Kronik renal yetmezlikte hipertansiyon sık görülür. Bu 

hastalara A'CE inhibitörleri verildiğinde Angiotensin II 'nin 

postglomeruler etkileri inhibe olacağından progressif 

glomeruler hasar azalır(13,76). Son dönem böbrek yetmezli~inde 

hipertansiyon tedavisinde Captopril başarıyla kullanılmıştır 

(76) . Captopril ve Enalapril böbrekten elimine edildiklerinden 

düşük dozlarda verilmelidir(76). 

KONJESTİF KALP YETMEZLİGİ TEDAVİSİNDE ACE İNHİBİTÖRLERİ 

Digital ve diüretiklere dirençli konjestif kalp 

yetmezliğinde, ACE inhibitörleriyle subjektif ve objektif 

iyileşme meydana gelir. 

Kardiyomyopati veya iskemik kalp hastalığına bağlı New York 

kalp birliğinin (NYKB) sınıflamasına gör'e III. veya IV. sınıf 

kalp yetmezliğinde olan hastalar üzerinde yapılan çalışmalarda, 

Captopril tedavisinden 4-10 hafta sonra kardiak fonksiyonlarda 

düzelme meydana gelmiştir. Kardiak indeksinin arttığı, pulmoner 

kapiller Wedge basınç ve sistemik damar direncinin azaldığı 

saptanmıştır(76). Hastaların %79'unda NYKB fonksiyonel 

sınıflamasına göre en az bir sınıf düzelme gözlenmiştir(76) · 

Captopril ve Enalapril, ciddi konjestif kalp yetmezliğinde 

benzer hemodinamik ve klinik düzelme meydana getirmelerine 

rağmen, Enalapril alanlarda ciddi semptomatik hipotansiyon, 

kreatinin kliresinde düşme ve hip€rpotasemi gözlenmiştir 
(79, 88). İlave olarak Captopril ile tedavi edilen hastalar 

arasında natriürez ve vücut ağırlığında azalma görülürken 

Enalaprilile tedavi edilenlerde bu tesbit edilememiştir(88). 

Enalapril gibi uzun etkili ilaçlar, konjestif kalp 

yetmez 1 iğ inde hepat ik ve re nal dolaşımın azalmasına bağlı 

olarak aktif hale uzun sürede geçerler. Bu nedenle etkileri 
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uzun sürdü~ünden böbreklerin fonksiyonu bozulabilmektedir(4). 

ACE INIIİBİTÖRLERİNİN YAN ETKİLERİ 

ACE inhibitörleri uygun olarak kullanıldı~ı zaman iyi tolere 

edilir ve ciddi yan etki meydana getirmezler(13). ACE 

inhibitörlerinin etki süresi uzadıkça yan etkiler daha sık ve 

ciddidir ( 7 4) . 

ACE inhibitörlerinin spesifik yan etkileri şunlardır: 

-1) Hipotansiyon: Diyetinde aşırı tuz kısıtlaması yapılan 

hipertansif hastalarda, daha önce diüretiklerle tedavi 

edilenlerde, konjestif kalp yetmezli<}i ile birlikte orta 

derecede hipotansiyonu olan hastalarda ve ciddi rcnovaskuler 

hipertansiyonlu hastalarda özellikle ilk doz sonrası 

hipotansiyon meydana gelir(13,74,76). 

-2) Renal arter stenozu veya ciddi konjestif kalp 

yetmezliğinde akut böbrek yetmezliği: Tek veya iki ta: 

renal arter stenozlularda ya da ciddi konjestif kalp 

yetmezli<}inde, glomeruler f iltrasyon hizı efferent arterioler 

vazokonstriksiyonla sa<}lanır. Bu hastalıklarda, ACE 

inhibitörleri af ferent arteriolde vazodilatasyon meydana 

getirece<}inden glomeruler filtrasyon hızı azalacak ve akut 

böbrek yetmezli<}i meydana gelecektir(13,74). 
-3) Hiperkalemi Potasyum tutucu diüretikler veya 

non-steroidal antiinflamatuvar ajanlarla birlikte Captopril 

verilirse hiperkalemi meydana gelebilir (74) . Hipotansif ve 

oligürik konjestif kalp yetmezlikli hastalara Captopril 

verilince hiperkalemi meydana gelebilir(13). 
-4) Öksürük : ACE inhibitörü alanlarda bo~azda gıdıklanma 

hissi ve bazen burun tıkanıklı<}ıyla birlikte kuru öksürük 

şikayeti görülebilir(13,74,89). Astma semptomlarına benzemez 

(74). Kadınlarda daha sıktır ve Captopril ile tedavi 

edilenlerde %11.5, Enalapril ile tedavi edilenlerde ise %24,7 

oranında görülmüştür(89). Bradikinin sisteminin aktivitesinde 

artışa ba(j'lı olarak hafif laringeal ödem, öksürü~ün nedeni 
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kabul edilmektedir(89). 

-5) Angioedema : Bradikinin metabolizmasındaki de~işiklikten 

dolayı meydana gelir ve nadirdir. Uzun etkili ACE inhibitörü 

kullananlarda ve tedavinin ilk aylarında daha sık görülür. 

Lokalize ödem, respiratuvar stridor, solunum arresti ve ölüme 

yol açabilir ( 13, 7 4) . 

-6) Deride kızarıklık Captopril ve Enalapril kullanan 

böbrek fonksiyonları normal hastaların %1-2 'de görülebilir 

(12,74) Tedavinin ilk aylarında ortaya çıkar. İlaç dozu 

azaltılınca veya kesilince ortadan kalkar(74). Eritemli ve 

makulopapuler görünümdedir (12, 76). Bradikininlerin artışına 

bağlı olabilir(74). 

- 7) Tad almada bozukluk : Captopril alan hastalarda daha 

sıktır. Tad ayırımında kayıp ile birlikte metalik veya ekşi tad 

duygusu vardır. Günde 150 mg. dan daha az dozda Captopr il 

alanlarda %1-2 oranında ortaya çıkar(74). Doz arttıkça ya da 

birlikte böbrek yetmezliği varsa oran artar (76). Tedavinin 

kesilmesiyle ortadan kalkar. Captopri'l kullanımı sırasında 

plazma çinko konsantrasyonlarında düşüşe bağlı ·olarak bu 

reaksiyonun meydana geldiği kabul edilmektedir(76). 

- 8) Nötropeni : Normal renal fonksiyonlu ve kollagen damar 

hastalığı olmayan hastalarda captopril, %0.02 oranında 

nötropeni meydana getirebilir. Böbrek yetmezlikli hastalarda 

%0. 4, kollajen doku hastalığı olanlarda ise. %7, 2 oranında 
nötropeni görülebilir(74,76). Nötropeni Enalapril tedavisinde 

çok daha seyrek görülebilir (76) . 
- 9) Proteinüri : Captopril ya da Enalapril olan hastalarda 

günde 1 gram' dan daha fazla protenüri, çok nadir olarak 

görülebilir(74, 76) .Enalapril verilenlerde daha sıktır(76) · 

Ancak son yıllardaki çalışmalarda ACE inhibitörlerinin 

proteinüriyi azalttığı tespit edilmiştir(83,90). Proteinüride 

azalmanın nedeni, ACE inhibitörlerinin efferent <:ırteriolde 

vazodilatasyon meydana getirerek intraglomeruler basıncı 

azaltması olabilir(90). 



Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi; İç hastalıkları 

Nefroloji klini~i ve Hemodializ merkezinde Mayıs ve 

Haziran-1989 aylarında takip edilen 19 hipertansif ve 10 

normotensif kronik renal yetmezlik tanılı hasta ile 10 sa~lıklı 

gönüllü üzerinde çalışma yapıldı. 

Hastaların tanısı, İç hastalıkları Nefrolo j i kliniğinde 

yatırılarak tetkik edildikten sonra, fizik muayene ve 

laboratuvar bulgularına göre konuldu. Laboratuvar tetkiklerinin 

tümü, fakültemiz hastanesi biyokimya ve hematoloji 

laboratuvarlarında yapıldı. Hastalarımızın hemoglobin, 

hematokrit, eritrosit, lökosit ve trombosit sayısı ile 

periferik yayması, Hematoloji laboratuvarlarındaki kan sayıcı 

(CELL-DYN 1500 Sequoia-Turner) ile tesbit' edildi. 

Kan'da glikoz, BUN, kreatinin, alkalen fosfataz, AST 

(Aspartat Aminotransferaz), ALT (Alanin Aminotransferaz), total 

ve direkt bilirubin, total protein; album~n, 24 saatlik idrarda 

NPN, kreatinin, Ca, P tetkikleri Biyokimya Laboratuvarındaki 
HITACHI-Automatic Analyzer 705 cihazında; kan ve idrardaki 

sodyum ve potasyum de~erleri ise BECKMAN marka cihaz?a uygun 

kitler kullanılarak çalışıldı. Tam idrar incelemesi ve 2 4 

saatlik idrarda protein miktarının tayini, klasik metodlarla 

yapıldı. Hastaların tümünün teleradyogramı çekildi. 

Elektrokardiyografi(EKG), ekokardiyografi ve gözdibi tetkikleri 

yapıldı. Kronik renal yetmezlikli hastalara O, 5 gm/kg. /gün 

protein ve az tuzlu diyet verildi. 

Kan tetkikleri alınmadan önce, hastaların kullanmakta 

oldukları ilaçları en az 1 hafta süreyle kesildi. Hasta ve 

sağlıklı gönüllülerin tedavi öncesi ve sonrası arteryel kan 

basıncı, 15 dakika istirahat sonrası yatar pozisyonda, sağ 

koldan sphygmomanometre ile ölçüldü. Hipertansif kronik böbrek 

yetmezli~i olan hastaların tedavi öncesi ve sonrası vücut 
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ağırlıkları baskülle tesbit edildi. Hasta ve sağlıklı 

gönüllülerin plazma ANP, renin aktivitesi ve aldosteron 

seviyelerinin tayini için sabah 08. 00 'de, 15 dakika yatar 

pozisyonda istirahat sonrası, kolun antecubital bölgesindeki 

bir venden kan alındı. 

Tedavi öncesi rutin tetkikler yapılıp plazma ANP, renin 

aktivitesi ve aldosteron tayini için kan örnekleri alındıktan 

sonra, hipertansif hastalara oral, 50mg/gün, 2xl Captopril 

verildi. Kan basıncı normal seviyelere düşene kadar, doz en 

fazla 75 mg/gün'e yükseltilerek, ortalama 1 ay tedaviye devam 

edildi. Tedavi sonrası tetkikler tekrarlandı. Hasta ve 

kontrollerin ortalama arteriyel basınçları, diastolik kan 

basınçlarına nabız basıncının üçte biri ek lene rek t e sb it 

edildi(91). 

Tedavi öncesi ve sonrası fraksiyonel sodyum ekresyonu 

aşa~ıdaki formülle hesaplandı(92). 

Fraksiyonel Sodyum İdrar Na+ / Plazma Na+ 
Ekresyonu = x 100 

(FeNa) (%) İdrar Kreatinini/Plazma Kreatinini 

Hastaların glomeruler f iltrasyon hızı ise şu 

kullanılarak tesbit edildi(93). 

formül 

Glomeruler Filtrasyon (140-yaş) x Vücut Ağırlığı (kg) 
Hızı (ml/dk) = ~~~~~~~~~~~~~~~-

72 x Serum Kreatinini (%mg) 

PLAZMA ANP DÜZEYLERİNİN TAYİNİ 

ANP tayini için 10 mililitre (ml) kan, buz içinde bekletilen 

ve içinde kanın her mililitresi için 1 mg. ethylenediamine 

tetraasetik asit (EDTA) ve 400 KİO Aprotinin(Trasylol) bulunan 

polystyrene tüplere kondu. Alınan örnekler buz bulunan tayıcı 
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ile santrifüj edilecek yere nakledildi. 1800 devirle 15 dakika 

santrifüj yapılıp, plazması ayrıldıktan sonra tüplere kondu ve 

parafilm'°le kapatılarak -40°C veya daha düşük ısıda derin 

dondurucuda (deep-freeze) deney yapılana kadar saklandı. Plazma 

renin aktivitesi ve aldosteron tayini için de 10 rol.kan, içinde 

kanın her mililitresi için 1 mg. EDTA bulunan silikonize cam 

tüpe konup 1800 devirde 15 dakika santrifüj edilerek plazması 

ayrıldı ve deney yapılana kadar derin dondurucuda saklandı. ANP 

düzeyini tesbit etmek için deney yapılacağında, derin 

dondurucudaki plazmalar alındı. +4°C 1 de (buzdolabında) 

çözüldükten sonra İmmunoekstraksiyon yöntemiyle ANP ekstrakte 

ve konsantre edildi. Daha sonra Radioimmunassay yöntemiyle 

plazma ANP düzeyi tesbit edildi. 

Immunoekstraksiyon ve Radioimmunassay için INCSTAR 

Corporation Stillwater, Minnesota Radioimmunassay kiti 

(Catalog#22750) ve Kromatografi kolonları kullanıldı. 

A- ANP 'nin Immunoekstraksiyon İşlemi :· 

Ekstraksiyon ve konsantrasyon işlemi için kromatografi 

kolonları numaralanıp dikey olarak taşıyıcı rafa yerleştirildi. 

Taşıyıcı raf altına kolonlarla temas edecek şekilde mixerde 

(Waring-Blendor) kırılmış buz parçaları konuldu. Her kolona, 

Sepharose partiküllerine ba~ lanmış tavşan anti-ANP serum 

(tavşanda ANP'ye karşı oluşturulmuş artikorları içerir) 'dan 0,5 

mı. konuldu. Tetkik edilecek plazmanın 0,5 mı.si, uygun olarak 

numaralanmış kolon içine anti-ANP Sepharose 'a ilave olarak 

konuldu. Kromatografi kolonları alttan ve üstten sıkıca 

kapatıldı. Kolonlar otomatik olarak tam alt üst edebilen 

karıştırıcı alete (Manufactured By Lars LJUNBERG-CO-Aktıebolag) 

konuldu. +20-25°C'de 1 saat süreyle bu işlem sürdürüldü. 

Sepharose'la birleşmiş haldeki antikora plazmada mevcut olan 

ANP bağlanır. Bu sürenin sonunda kolonlar tekrar dikey olarak 

taşıyıcı rafa yerleştirilerek alt ve üst tarafları açıldı. 
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Taşıyıcı altındaki tepsiye, kromatografi kolonlarındaki plazma, 

horizontal olarak bulunan beyaz renkli disk şeklindeki 

filtreden. geçerek boşaldı. Drene olmayanlara ise büyük hacimli 

pipetörle hava verilerek drenaj saOlandı. Her kolon, %0. 85 

NaCl'den 1 mı. konularak yıkandı ve bu işlem 3 defa uygulandı. 

Yıkama sırasında drene olmayan solüsyonu drene etmek için yine 

büyük hacimli pipetörle hava verildi. Böylece baOlanmamış 

nonspesifik maddeler uzaklaştırıldı. Her örnek için bir adet 

13x100 mm. tüp numa~alanarak, bir tüp taşıyıcıya yerleştirildi. 

Uygun olarak işaretlenmiş 13x100 mm. ebadındaki tüplerin içine 

doQru kolonların alt ucu yerleştirildi. BECKMAN Cavro 

Scientific Instrument Inc. marka otomatik pipetör-dilüter 

cihazıyla her kromatografi kolOnuna o, 025 N HCl 'den 250 

mikrolit re konuldu. ı dakika bekletmeden sonra kolonlardaki 

asid solüsyonunu 13x100 mm. tüplere alabilemek için zorlayıcı 

olarak büyük hacimli pipetörle hava verildi. Bu işlem bir defa 

daha tekrarlandı. Böylece baOlanmış ANP,asidle Sepharose'dan 

uzaklaştırılmış oldu. Her tüpte yaklaş'ık O, 5 ml. ekstrakte 

edilmiş solüsyon kaldı. 

B- Eksrakte Edilmiş ANP'nin Radioimmunoassay'le Tayini : 

Tepsi içerisindeki kırılmış buz içine yerleştirilmiş tüp 

taşıyıcısına, 12x75 mm. ebadındaki polystrene tüpler total 

sayı, nonspesifik baOlanma, O standart, ANP standartları 

(20-56-120-205-305-720 pikogram/mililitre (pg/ml.)) ve tetkik 

edilen ekstrakte edilmiş plazmaların herbiri için bir tüp 

olacak şekilde işaretlendi. 0-20-56-120-205-305-720 pg/ml ANP 

standartları kit içerisinde mevcuttu. 

Nonspesifik baOlanma(NSB) için işaretlenmiş tüpe O(sıfır) 
standart' dan otomatik pipetörle 300 mikrolitre konuldu· ANP 

standartları için ayrılmış tüplere O ve diOer ANP 

standartlarından 100 mikrolitre konuldu, üzerlerine 200 

mikrolitre ANP antikoru (koyun anti-ANP serum) ilave edildi. 
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ANP tayini yapılacak her örnek için işaretlenmiş tüpe daha 

önce ekstrakte edilmiş ANP içeren solüsyondan 100 mikrolitre, 

0,1 N Sodyum Hidroksid'ten 25 mikrolitre ve ANP antikorundan 

(koyun anti-ANP serum) 200 mikrolitre otomatik pipetörle 

konuldu.Tüm tüpler yavaşça Vortex (Vortex-GENİE, Model 

K-550-GE) cihazıyla karıştırılıp +4°c 'de, 20-24 saat süreyle 

bekletildi. 

Total sayı, nonspesifik bağlanma, ANP standartları ve ANP 

tayini yapılacak örnekleri içeren tüplere I 125-ANP' (I 125 ile 

işaretlenmiş sentetik human ANP) den 200 mikrolitre otomatik 

pipetörle konuldu.Yine tüm tüpler yavaşça, köpürtülmeden Vortex 

cihazıyla karıştırılıp +4°C'de, 20-24 saat bekletildi. 

Total sayı tüpleri hariç tüm tüplere 500 mikrolitre Herse 

anti-sheep presipitating komplex' (At' larda koyun serumuna 

karşı oluşturulmuş antikor'la daha önceden çöktürülmüş normal 

koyun serumu) den otomatik pipetörle konuldu. Yavaş olarak 

Vortex cihazıyla karıştırıldıktan sonra oda ısısında 20-30 dk. 

süreyle bekletildi. Daha sonra +20-25°c'de, 1800 devirde 20 dk. 

süreyle tüpler santrifüj edildi. Total sayı tüpleri hariç tüm 

tüplerden, çökelti üzerindeki sıvı aspire edilerek boşaltıldı. 

Total sayı tüpleri ve her tüpteki çökelti, bir gamına ışın 

sayıcıda (LKB - Wallac 1275 - Minigarnrna) 60saniye süre ile 

sayıldı. Ekstrakte edilmiş ANP'nin Radioirnmunassay yöntemiyle 

tayini aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 



29 

TABLO- 3: Ekstrakte edilmiş ANP'nin Radioimmunassay yöntemiyle tayini. 

ANP Standartları {pg/ml.) İncelenecek örnekler 
Total NSB 
sayı 

_. 
o A B c D E F 1 2 3 4 

TÜP NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

O STANDART 300 100 

STANDARTLAR 100 100 100 100 100 100 

EKSTRAKDE EDİLMİ~ 
ÖRNEKLER 100 100 100 100 

O,lN Na OH 25 25 25 25 

ANP ANTİKORU ~ 200 mikrolit re ~ 

Yavaş olarak Vortex'le karıştırılarak +4°c•de, 20-24 saat bekletilir. 

I ''"' ANP ..... ~ .... 200 mikrolitre 

Yavaş olarak Vortex'le karıştırılarak +4•c•de, 20-24 saat bekletilir. 

Horse anti-sheep 
precipitating complex 

..... ~ 500 mikrolitre 

Yavaş olarak Vortex'le karıştırılıp oda ısısında 

Tüm Hacimler 20-30dk. bekletilir. 

mikrolitredir. 20-25 C'de 1800 xg devirde 20 dk. santrifüj edilir. 

Çökeltinin üzerindeki sıvı 'hemen aspire edilir. 

Her tüp 60saniye veya daha uzun süre gamma sayıcıda 

sayılır. 

Gamma sayıcı standart e~ri çizip gerekli işlemleri yaparak 

sonuçları yazıcı bölümü (printer) ile yazarak verdi. 

PLAZMA RENİN AKTİVİTESİNİN TAYİNİ 

Plazma renin aktivitesinin tayini için MEDGENİX firmasının, 
angiotensin I- Radioimmunassay code: ?015660 Kit'i kullanıldı. 
Renin aktivitesinin ölçümü, angitonsin I'in Radioimmunassay' 

inden ibarettir. Deneyin ana kademeleri şunlardır: 

1- Angiotensin I' in yıkımını önleyen enzimatik inhibitör 

PMSF (Fenilmetilsulfonil Fluorid etanol solüsyonu) varlığında 
ve renin aktivitesi için en uygun oldu~u düşünülen şartlarda 
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(+37°C'de) plazma örneklerindeki angiotensin I 

zenginleştirildi. 

2- Aynı örnek ikiye bölünerek birinci parça zenginleştirme 

için +37°C'de bekletildi.İkinci parça ise herhangi bir işleme 

tabi tutulmadan +4°C'de bekletildi, her ikisi de angiotensin I 

kaplı tüpler yardımıyla radioimmunassay'e tabi tutuldu. 

Radioimmunassay' in prensibi; iç duvarı kısıtlı sayıda 

antikorla kaplı (angiotensin I 'e karşı) tüpler kullanarak, 

standartlar veya deney yapılacak örneklerde mevcut olan 

angiotensin I ile işaretlenmiş angiotensin r (Iı2s) arasında 

antikora ba~lanma yarışmasıdır. Tüp iç duvarındaki sabitlenmiş 

antikora ba~lanan işaretlenmiş angiotensin I miktarı, incelenen 

örneklerde mevcut işaretlenmiş angiotensin r miktarıyla ters 

olarak ilişkilidir. 

Deneye; deep-freeze'de saklanan EDTA'lı plazma örneklerinin 

alınarak +4°C'de çözülmeye bırakılmasıyla başlandı. Angiotensin 

I'in zenginleştirilmesi için buz banyosunda bekletilen tüplerin 

her birisine otomatik pipetörle 500 mikrolmitre incelenen 

plazma, 10 mikrolitre PMSF, 50 mikrolit re generation tamponu 

konuldu ve Vortex mikserle karıştırıldı. 

Normal tüplerin ikinci serisi içine incelenen her plazmadan 

200 mikrolitre konuldu ve 90 dakika termostatik kontrollü su 

banyosunda (Blue-M Electric Company) +37oC'de bekletildikten 

sonra tüpler hemen buz banyosuna konuldu. 6 standart 

(0-0,3-1-3-10-50 nanogram /mililitre (ng/ml)) 1 kontrol serumu 

(insan plazması ve koruyucular içinde ang. r) ve incelenecek 

plazmalar için, iç duvarı antikorla kaplı tüpler numar.alanarak 

işaretlendi. Standartlar, kontrol serumları ve hastaların 

plazmaları, Vortex cihazında kısaca karıştırıldı. Uygun olarak 

işaretlenmiş antikor kaplı tüplere standartlarla, kontroller ve 

hasta plazmalarından 50 mikrolitre pipetle kondu. Tüm tüplere 

500 mikrolitre I 125 angiotensin I (tracer) otomatik pipetörle 

ilave edildi. 
Total sayıyı (işaretleyicinin radioaktivitesi) tayin etmek 
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için tracer' dan O, 5 . ml. normal tübe konuldu. Bütün tüpler 

Vortex mikserle karıştırılarak oda ısısında 3 saat süreyle 

bekletildi. Bu süre sonunda, total sayı tüpleri hariç tüplerden 

tracer' in ( I 125 angiotensin I) kırmızı rengi görülmeyene kadar 

sıvı maddeler aspire edildi. Her tüpteki radioaktivite, gamma 

sayıcıda 30saniye süre ile sayıldı. Cihazın otomatik yazıcı 

bölümü standart e~riyi çizdi ve sonuçları yazdı. 
Plazma renin aktivitesi aşa~ıdaki formülle ng/ml/saat olarak 

tesbit edildi. 

Plazma Renin (37°C Ang I - 4°C AngI) x 1,12 
Aktivitesi = 

(ng/ml/h) İnkubasyon süresi (saat) 

1,12 : Örneklerin dilüsyon oranı. 

PLAZMA ALDOSTERON DÖZEYLERİNİN TAYİNİ 

Plazma aldosteron düzeylerinin tayini için MEDGENİ X 

firmasının ALDO-RIA-100 Code: 3001020 Kit'i kullanıldı. 

- Deneyin prensibi : İşaretlenmiş ald~steron ile standartlar 

veya incelenecek plazmalardaki aldosteron arasında kısıt 1 ı 
sayıdaki antikora ba~ lanma için yarışmadır. Tüp iç duvarı 
üzerine sabitlenmiş antikora ba~lanan işaretli aldosteron 

miktarı, örnekte mevcut işaretlenmemiş aldosteron miktarıyla 
ters ilişkilidir. 

Deneye başlamadan önce deep-freeze 'deki plazma örnekleri 

alınarak +4°C'de çözüldü. 
İç yüzeyi aldosterona karşı tavşandan elde edilen antikorla 

kaplı tüpler 6 standart (0,S0,100,250,500,1000 pg/ml.), 1 

kontrol serumu ve incelenecek plazma örnekleri 

numaralanarak işaretlendi. 

için 

Standartlar, kontrol serumu ve incelenecek plazma örnekleri, 

Vortex mikserle karıştırıldı. İşaretlenmiş tüplere standartlar, 
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kontrol serumu ve plazma örneklerinden 200 mikrolitre konuldu. 

Her standart, kont rol ve hasta örne~ i için yeni bir pipet 

kullanıldı. Her tüp içine, I 125 aldosteron'dan 500 mikrolitre 

konuldu. Total sayıyı tayin etmek için normal tüp içine 0,5 ml. 

I 125 aldosteron (tracer) konuldu. Bütün tüpler Vortex mikserle 

karıştırıldıktan. sonra oda ısısında bir gece süresince 

bekletildi. Tracer'in kırmızı rengi görülmeyene kadar, tüplerin 

içerisindekiler aspire edildi. Tlim tüpler I3lyokimya 

Laboratuvarında mevcut olan gamma sayıcı ile sayıldı ve cihazın 

otomatik yazıcı bölümü, standart e~riyi çizerek sonuçları 

yazdı. 

SONUÇLARIN İSTATİSTİKİ DEGERLENDİRİLMESİ 

Elde edilen sonuçların istatistiki yorumunda student-t 

testi, korelasyon ve regresyon analizi kullanıldı(94). 

1- İki ayrı gözlem grubundan elde ·edilen ortalamaların 

kıyaslanmasında aşaOıdaki formül kullanılarak t-testi 

uygulandı. Sonucun anlamlı olup olmadı~ı, serbestlik derecesine 

göre t-tablosuna bakılarak deOerlendirildi(94). 

t= s2 .. ------------
52 52 

+ 

m1 = Birinci grubun ortalaması, 

m2 = İkinci grubun ortalaması, 

52 = İki gruba ilişkin varyansların serbestlik derecelerine 

göre tartılı ortalaması. 
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nı = Birinci gruptaki elemanların sayısı. 

n2 = İkinci gruptaki elemanların sayısı. 

E = Toplam işareti. 

Xl = Birinci gruptaki elemanların kantitatif de9'erleri. 

x2 = İkinci gruptaki elemanların kantitatif de~erleri. 

2- Aynı bir diziye ilişkin birikimlerin iki ayrı halde 

değerlendirilmesinde eşlenmiş seriler için kullanılan t-testi 

formülü kullanıldı(94). Sonucun anlamlı olup olmadığı 

serbestlik derecesine göre t-tablosuna bakılarak 

değerlendirildi. 

T 2 
1 

m - 0 T2 -

52 
n 

t= = 

s /\[fl n -1 

m = Aynı diziye ait birinci ve ikinci inceleme sonuçlarının 

karşılaşırılmasıyla ortaya çıkan farkın ortalaması. 

n = Dizideki elemanların sayısı, 

s2 = Grubun iki ayrı halde incelenmesine. ait farkın 
varyanslarının serbestlik derecelerine göre tartılı ortalaması. 

T
1 

= Aynı dizinin iki farklı halde incelenmesiyle ortaya 

çıkan farkın kantitatif toplamı. 

T
2 

= Aynı dizinin iki farklı halde incelenmesiyle ortaya 

çıkan kantitatif farkın kareleri toplamı. 

3- İki kantitatif de~işken arasında anlamlı bir uygunluk 

halinin mevcut olup olmadı~ını anlamak için Pearson-Bravais 

korelasyon katsayısı şu formülle tesbit edildi(94). 
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Exy -

n 
r = 

r = korelasyon katsayısı, 

n = korelasyon yapılan de~işkenlerin toplam sayısı, 

Tx = x değişkeninin (n) sayıdaki müşahade değerleri toplamı. 

TY = y değişkeninin (n) sayıdaki müşahade değerleri toplamı. 

~x2 = x değerleri kareleri toplamı. 

Exy x ve y değerleri çarpımı toplamı. 

Bulunan korelasyon katsayısına göre aşa~ıdaki formülle (t) 

değeri tesbit edilip, korelasyonun anlamlı olup olmadığı 

serbestlik derecesine göre t-tablosuna bakılarak 

değerlendirildi (94). 

r 

t = 
~ 1 - 2' r 

n = x veya y de~işkenlerindeki değer çiftleri sayısı. 

r = Pearson-Bravais korelasyon katsayısı. 

Bu iki değişken arasındaki bağlılığın şeklini belirleyen 

çizgi diyagramı (regresyon doğrusu) y = a x + b formülüne göre 

çizildi. a ve b değerleri : 

L,xy - TxTy/n 

a = 

b = my - amx 

mx = x değerlerinin aritmetik ortalaması 

my = y değerlerinin aritmetik ortalaması 

formülleriyle tesbit edildi (94). Bu işlemleri yapmak için 

Casio-Fx 3600 Scientific hesap makinesi kullanıldı. 



Çalışmamız 29 hasta, 10 sağlıklı gönüllü olmak üzere 39 kişi 

üzerinde yapılmıştır. Kronik böbrek yetmezlikli 2 9 hastanın 

19'u hipertansif 10 tanesi ise normotensiftir. Hastaların 16'sı 

erkek 13 'il ise bayandı. Kontrol grubu olarak seçilen 10 

sağlıklı gönüllünün 6'sı erkek, 4'ü bayandı. 

Hasta grubunda yaş ortalaması 38 ± 12.5 yıl (26 ila 62 yıl 

arası), kontrol grubunda ise 30 ± 9.5 yıl (22 ila 45 yıl arası) 

olarak tesbit edilmiştir. 

Erkek hastaların yaş ortalaması 39 ± 13 yıl (28-61 yıl 

arası), bayan hastaların ortalaması ise 36,5 ± 13 yıl (24-62 

yıl arası) idi. Hasta grup içinde hipertansif olanların yaş 

ortalaması 38, 8 ± 13 yıl (24-62 yıl arası), normotensif 

olanların ise 37 ± 11 yıl' dır (28-61 yıl arası) . Hastalarla 

kontrollerin' ve erkeklerle bayan hastaların yaş ortalamalarının 

istatistiki karşılaştırmaları aşağıda Tablo. 4 'de 

gösterilmiştir. 

TABLO .4- Grupların yaş ortalamasının karşılaştırılması 

'· 
KARŞILAŞTIRILAN GRUPLAR t p 

Hastalarla (n=29) Kontroller(n=lO) 1,84 > 0,05 

Erkek hastalarla (n==lS) Bayan hastalar 0,05 (n-14) 0,51 > 

Hipertansif hastalarla (n=l9) Kontroller 1,82 > 0,05 

Normotensif hastalarla (n=lO) Kontroller 1,52 > 0,05 

Hipertansif hastalarla Normotensif 0,05 hastalar 0,31 > 
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Gruplar arasında yaş ortalamaları bakımından istatistiki 

olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Hipertansif kronik renal yetmezlikli hastaların gözdibi, 

deOerlendirildiOinde 3 hastada Grade I(%16), 3 hastada Grade II 

(%16), 12 hastada. Grade III (%63)- 1 hastada ise Grade IV (%5), 

hipertansif retinopati tesbit edildi. Normotensif kronik renal 

yetmezlikli hastaların gözdibinde hipertansif retinopati tesbit 

edilemedi. Hipertansif kronik renal yetmezlikli hastaların 

12'si normal (%63),3'ü sol venirikül hipertrafisi (%16), 2'si 

seyrek ventriküler ekstrasistol (%11), l'i atrial fibrilasyon 

( % 5) , ı·• si sol da 1 bloeju ( %5) şeklin de EKG bulgularına 

sahipti. Normotensif hastaların ise EKG bulguları normal idi. 

Hastaların teleradyogrami ve ekokardiyagrafisi 

deejerlendirildi. 7 hastada (%36) plevral sıvı ya da minimal 

perikadiyal sıvı tesbit edildi. Bu hastalarda ödem yoktu ve 

teleradyogram ile ekokardiyagrafik de~erlendirmede,- :· 

Hipertansif hastaların 5'inde(%26) kardiyotorasik oranda kalp 

lehine artış ve sol ventrikül iç çapında' normallere göre artış 

tesbit edildi. 

Kronik Renal Yetmezli~i (KRY) olan hastaların (19 

Hipertansif + 10 Normotensif) plazma ANP, 

aktivitesi ve plazma Aldosteron deOerleri 

karşılaştı:ı;ıldı. 

plazma Renin 

kontrollerle 

Grupların plazma ANP, Renin aktivitesi (PRA) ve 

Aldosteron (PA) deejerlerinin ortalaması Tablo 

Plazma 

S'de 

gösterilmiştir. 

Kronik böbrek yetmezli~i olan 29 hastanın (19 hipertansif + 
10 Normotensif) plazma ANP'si 22-986 pg/ml (139,4 ± 186 pg/ml) 

+ kontrol grubunun plazma ANP de~erlerinden 10-46 pg/ml (19,4 -

13,5 pg/ml) anlamlı derecede yüksek bulundu (t= 2,02 ; P<0,05) · 
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Tablo 5: Ortalama Değerler (X ± SD) 

Plazma Plazma 
ANP PRA Aldosteronu 

(Pg/rnl) (ng/rnl/h) (pg/ml) 

KRY tanılı 

hastalar 139,4 ± 186 2,9 ± 3,2 199,8 ± 107,4 

(n = 29) 

Hipertansif KRY 
188,1 ± 215 (Tedavi öncesJ) 3,77 ± 3,67 228,3 ± 123 

(n = 19) 

Normotensif ± 
KRY 47 24,8 1,20 ± o, 3.3 145,7 ± 25,6 

(n = 10) 

Kontroller + 
(n = 10) 19,4 13,5 0,35 + 0,13 65,2 + 19,6 

Plazma ANP değerleri gibi hastaların PRA' si O, 7 - 20, 8 

ng/ml/h (2,9 t 3,2 ng/ml/h) kontrol grubunun PRA'den 0,2 - 0,6 

ng/ml/h (0,35 ± 0,13 ng/ml/h)önemli derecede yüksekti (t=2,5 i 

P < O, Ol). 

Hastaların (n=29) PA değerleri 71-412 pg/ml (199,8 ± 107,4 

pg/ml) · kontrol grubunun PA değerlerinden 43-94 pg/ml (65,2 

± 19,6) pg/ml) önemli ölçüde yüksek bulundu (t=3,9; P<0.001) · 

Kontroller, Normotensif ve Hipertansif hastalar 

gruplandırılarak incelendi. Aşağıdaki bulgular tesbit edildi. 

Grup I (Sağlıklı gönüllüler) 

- Bu gruptaki sağlıklı gönüllülerin ortalama arteriyel 

basınçlarıyla 83-97 mm Hg (90,5 ±- 4 1 4 mm Hg) plazma ANP 

değerleri 10-46 pg/ml (19, 4 ± 13, 5 pg/ml) arasında anlamlı 
ilişki bulunamadı (n = 10, r = 0,27, t = 0,79, P> 0,05). 

- Bu grubun ortalama arteriyel basınçlarıyla plazma Renin 

aktivitesi (0, 35 ± O, 13 ng/ml/saat) arasında önemli ilişki 
vardı (r= 0,815, t= 3,9, P<0,01, Y = 26,9 x +81). 

- Aynı şekilde ortalama arteriyel basınçlarla plazma 
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Aldosteron değerleri ( 65' 2 ± 19 6 / 1) ' pg m arasında anlamlı 

ilişki tesbit edildi (r=0,734, t=3,0, P<0,02. Y=0,16 x +79,5). 

Grup II (Normotensif Kronik Böbrek Yetmezliği) 

- Bu gruptaki 10 hastanın plazma ANP değerleri 22-98 pg/ml 

(47 ± 24,8 pg/ml) kontrol grubuna göre önemli ölçüde yüksekti 

(t = 3,1, P<0,01). 

- Plazma Renin aktivitesi (PRA) 0,7-1,7 ng/ml/h {1,2 l 0,3 

ng/ml/h) kontrol grubunun PRA' sinden önemli ölçüde yüksek 

tesbit edildi (t=2,5, P<0,02). 

- Plazma Aldosteron düzeyleride 94-184 pg/ml (145,7 ± 25,6 

pg/ml) kontrollerin PA düzeylerinden önemli miktarda yüksek 

bulundu (t='l, 8, P<O, 01). 

- Hastaların plazma ANP değerleriyle Serum Kreatinini 4,4 -

24,8 mg/dl (13,8 ± 6,5 mg/dl) arasında pozitif, anlamlı bir 

korelasyon vardı (n=lO, r= 0,70, t= 2,28, P<0,05). Bu 

korelasyonu gösteren regresyon doğrusu aşağıdaki grafikte 

gösterilmiştir (Grafik 1) . 

SERUM KREATİNİN (mg/dll 

30 

20 

• 

10 

• 

o 
20 

Grafik 

• 
• • 

• 
• 

40 60 80 

Y= s,2+ o.ıs)( 
• 

n = 10 
r = O, 70 
p ( 0,05 

10 o 
PLAZMA ANP 

( P g / mt l 

Normotensit Kronik Renal Yetmezlik tanılı hastal-arın 
plazma ANP ve Serum Kreatinin deQerleri arasındaki 
İlişkiyi gösteren regresyon doğrusu. 
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Bu grubun ortalama arteriyel basınçlarıyla plazma ANP, Renin 

aktivitesi ve Aldosteron düzeyleri arasındaki ilişkiler 

incelendi. 

- Ortalama arteriyel basınç 90-100 mm Hg (98,2 ± 4,9 mınllg) 

ile plazma ANP'si (r=0,634, t = 2,31, P<0,05), plazma Renin 

aktivitesi (r = 0,83, t= 4,25, P<0,01) ve plazma aldosteron 

düzeyleri arasında (r=O, 64, t=2, 3, p<O, 05) anlamlı pozitif 

korelasyon mevcuttu. 

Korelasyon~ gösteren regresyon doOruları aşaOıdaki grafikte 

gösterilmiştir (Grafik 2). 
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Normotensif Kronik Renal Yetmez tikli hastalarda 

plazma ANP Renin aktivitesi ve Aldosteron değerleriyle 
ortalama arteriyel başınç değerleri arasındal<İ ilişkileri 
gösteren regres yon d ogr ula rı. 
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Hastaların fraksiyonel sodyum eksresyonu (FeNa) ile plazma 

ANP değerleri arasındaki ilişki araştırıldı. Bu hasta grubunda 

bir kişi anürik olduğundan incelemeye alınamadı. 

- İdrar çıkarabilen 9 hastanın plazma ANP'si 22-81 pg/ml (41 

± 18 pg/ml) ile FeNa %0,5 - 5,8 (%2,2 ± 2,0) arasında anlamlı 
pozitif bir korelasyon tesbit edildi (r=0,80, p<0,01). 

3'de 
Korelasyonu gösteren regresyon do~rusu Grafik 

gösterilmiştir. 

Fe Na ( Fraksiyonel Sodyum ekresyonul 

(%1 

6 
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4 
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3 
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Grafik 3: Normotensif lpg/mll 
Kronik RenalYetmezlikli hastaların plazma 
ANP ve Fe Na de§erleri arasındaki ili~kiyi 
.9Österen regresyon do§rusu. 
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Grup III (Hipertansif Kronik Böbrek Yetmezliği) 

a- Tedavi öncesi (Captopril) 

-Bu grupta incelenen 19 hastanın plazma ANP'si 49-986 pg/ml 

(188,1 ± 215 pg/ml), normotensif kronik böbrek yetmezliği olan 

hastaların plazma ANP değerlerinden anlamlı derecede yüksekti 

(t=2, 1, P<O, 05). 

-Hastaların plazma ANP'si kontrol grubunun plazma ANP'sinden 

önemli ölçüde yüksek bulundu (t=2,52; P<0,02). 

Hipertansif ve normotensif, kronik böbrek yetmezliği olan 

hastalarla kontrollerin plazma ANP değerleri Grafik 4 'de 

gösterilmiştir. 

-Hastaların serum kreatinin değerleri 3,8 - 16,9 mg/dL (9,3 

+ 3, 8 mg/dL) ile plazma ANP değerleri 'arasında istatistiki 

olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı (n=19, r= -0,42, t= 1,9, 

P>0,05). Aynı şekilde plazma ANP değerleriyle ortalama 

arteriyel basınçlar 123-147 mmHg (131,3 ± 6,4 mmHg) arasında da 

anlamlı bir ilişki yoktu (n=l9, r= -0,02, t= 0,08, P>0,05) · 

-Grup içerisindeki bir hastada atrial fibrilasyon mevcuttu 

ve bu hastanın plazma ANP değeri yüksekti. Bu hasta dikkate 
+ 

alınmadan incelendiğinde plazma ANP'si 49-400 pg/ml (143,7 - 97 
+ 

pg/ml) ile ortalama arteriyel basınçlar 123 - 147 mmHg (131,4 -

6,6 mmHg) arasında anlamlı bir ilişki yoktu (n= 18, r= 0,04, 

P>0,05) .Halbuki sistolik arteriyel kan basınçları 170-210 mmHg 

(186, 6 ± 11, 3 mmHg) ile plazma ANP • leri arasında istatistiki 

olarak anlamlı, pozitif bir ilişki vardı (n= 18, r= 0,69, t= 

3, 86, P<O, Ol) .. Bu korelasyonu gösteren regresyon doğrusu 

aşağıdaki grafikte gösterilmiştir (Grafik 5) . 
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Gratik 4: Hastalar ve kotrotlerde plazma ANP 
değerlerinin dağılımı. 
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Hipertansif Kronik Renal yetmez. tik tanılı hastalarda 
plazma ANP ve Sistolik arteriyel kan basıncı de§erleri 

arasındaki ilişkiyi gösteren regresyon doğrusu. 

-Hastalardan birisi anürikti. Bu nedenle 18 hastanın plazma 

ANP'si 49-986 pg/ml (194 ± 220 pg/ml) ile FeNa ~; 0,08-3,33 

(%1,35 ± 0,94) arasında anlamlı zıt bir korelasyon mevcuttu (n= 

18, r= -0, 47.:, P<O, 05, Y= 1, 75 - O, 00.2 x). Bu zıt ilişkiyi 
gösteren regresyon doğrusu Grafik 6'da gösterildi. 
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Sodyum eksresyon (Fe Nal de~erleri arasındaki 

İlişkiyi gösteren regresyon doğrusu. 

PLAZHA 
ANP 

(pg/mll 

- Hipertansif hasta grubundaki 

yetersizliği tesbit edildi. Bu 

değerleri 100,6 ± 48 pg/ml bulundu. 

5 hastada konjestif kalp 

hastalardaki plazma ANP 

Kalp yetmezliği bulguları 

olmayan 14 hastadan l'i atrial fibrilasyon nedeniyle oldukça 

yüksek ANP değerlerine sahipti. Bu hasta dikkate alınmadan 

incelendiğinde plazma ANP'si 160,3 ± 107,4 pg/ml bulundu. Her 

iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamadı (t= 1, 18 i 

P>0,05). Konjestif kalp yetmezliği olan 5 hasta ve ntrial 

f~brilasyonlu bir hasta dışında kalan 13 hastanın 7 'sinde 

minimal plevral ya da perikardiyal mayi tesbit edildi. Bu 

hastaların plazma ANP ortalaması 159,5 ± 98,8 pg/ml bulundu. 

Kalp yetmezliği ya da plevral ve perikardiyal mayisi olmayan 6 
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hastada ise plazma ANP'si 161,3 ± 126,4 pg/ml bulundu. Her iki 

grup istatistiki olarak kıyaslandıOında anlamlı fark bulunamadı 

(t= 0,028, P>0,05). Plevra! ve perikardiyai mayii toplanmasının 

volüm artışına baOlı olmadı~ı, üremik perikardit sonucu 

olabileceOi kanaatine varıldı. 

- Hipertansif hastaların plazma Renin aktivitesi 1,2-20,8 

ng/ml/h (3,77 ± 3,67 ng/ml/h) normotensif hastaların PRA'den 

( 1, 2 ± O, 3 ng /ml/h) anlamlı derecede yüksekti (t= 2, 2 5, 

P<0,05). Kontrol grubu ile kıyaslandıOında, hastaların ·PRA'si 

önemli ölçüde yüksek bulundu (t= 3,0; P<0,01). 

Kronik Böbrek YetmezliOi olan hipertansif ve normotensif 

hastalarla, kontrollerin PRA deOerleri Grafik 7'de 

gösterilmiştir. 

- Hipertansif hastaların plazma ANP 'si ile PRA arasında 

anlamlı bir ilişki yoktu (r= 0,006 ; P > 0~05). 

- Bu hasta grubunun ortalama arteriyel basınçlarıyla (131,3 

+ 6,4 mmHg) PRA arasında anlamlı pozitif bir korelasyon (n= 19, 

r=O, 71, t=4, 1, P < O, 001) bulundu. Bu ilişkiyi gösteren 

regresyon doOrusu Grafik 8'de gösterilmiştir. 
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Grafik 7: Hastalar ve kontrollerde plazma Renin Aktlvlte 
degerlerinin dağılımı. 
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Hipertansif hastaların plazma Aldosteronu (PA) 71-412 

pg/ml (228,3 ± 123 pg/ml) normotensif hastaların PA de~erinden 

94-184 pg/ml (145, 7 ±. 25, 6 pg/ml) yüksekti (t= 2, 21; P <O, 05). 

Aynı şekilde hipertansif hastaların PA'u kontrollerden önemli 

derecede yüksekti (t= 4,2; P<0,001). 

Kronik Böbrek Yetrnezlie}i olan h·ipertansif ve norrnotensif 

hastalarla kontrollerin PA de~erleri Grafik 9'da 

gösterilmiştir. 
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Grafik 9 • Hastalar ve kontrollerde plazma Aldosteron 
değerlerinin dağılımı. 
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Hipertansif hastaların plazma ANP 'si ile PA arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamadı {r= -0, 26; P>O, 05) . Halbuki PRA 

ile PA değerleri arasında önemli pozitif bir korelasyon 

mevcuttu {r= 0,557, t= 2,76, P<0,02). 

- Aynı hasta grubunun, ortalama arteriyel basınçlarıyla PA 

değerleri arasında anlamlı bir ilişki tesbit edildi (n= 19, r= 

O, 58, t= 2, 9, p<O, 01). Bu korelasyonu gösteren Grafik 10 

aşağıdadır. 
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( Pg I ml l 
Hipertansif Kronik Renal Yetmezlikli 
hastalarda plazma Aldosteron ve ortalama 
arteriyel basınc degerleri arasındaki iliskiyi 
gösteren regresyon doğrusu. 

Yukarıda izah edilen hasta ve kont rol grupla rı.nın plazma 

ANP, Renin aktivitesi ve Aldosteron düzeylerinin 

karşılaştırılması Tablo 6'da özetlenmiştir. 
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Tablo 6: Plazma ANP, PRA ve PA de~erlerinin gruplar arası 
karşılaştırılması 

Plazma Plazma· Renin Plazma 
Karşılaştırılan ANP aktivitesi Aldosteron 

Gruplar (pg/ml) ng/ml/h pg/mil 

Hipertansif KRY 
ile Normotensif t = 2,1 t = 2,2 t = 2,2 

KRY p < 0,05 p <0,05 P< 0,05 

Hipertansif KRY t = 2,52 t = 3,0 t = 4,2 
ile kontroller p < 0,02 p < o,oı p < o,ooı 

Normotensif KRY t = 3,1 t = 2,5 t = 7, B 
ile Kontroller p < 0,01 p <0,02 p < 0,001 

Kronik Renal Yetmezlik tanılı 29 hastadan (19 hipertansif, 

10 normotensif) lO'u (6 bayan, 4 erkek) kronik hemodializ 

programında idi . 

. Hipertansif kronik böbrek yetmezli~i olan hastaların 9'u (3 

Erkek, 6 bayan) kronik hemodializ programına alınmıştı. 

Captopril tedavisinin başlangıcından sonuna kadar 

ultraf iltrasyon yapmaksızın haftada ortalama 2-3 defa, 4 

saatlik hemodializ yapıldı. Hemodializ günleri Captopril, 

dializ sonrası verildi. 

Tedavi öncesi ve sonrası kan örnekleri ise dializden en az 3 

gün sonra alındı. Hemodializ yapılan hastalarla hemodializ 

yapılamayan hastaların plazma ANP; Renin aktivitesi ve 

Aldosteron düzeyleri istatistiki olarak karşılaştırıldı. Tablo 

7 'de görüldü(j'ü gibi hemodializle, plazma ANP, PRA ve PA 

değerlerinde değişiklik meydana gelmemiştir. 
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Tablo 7: Kronik hemodializ programına alınan hastalarla 

alınmayanların, plazma ANP, PRA, PA de~erlerinin 

karşılaştırılması. 

KRONİK HEMODİALİZ 
PROGRAMI HEMODİALİZ 

HASTALAR 
UYGULANANLAR UYGULANMAYANLAR t p 

flipc+tansi 134,8 ± 110 141, 8 1'218, 5 
PLAZMA Normotcnsi (n ... 10) (n .. 19) 0,09 > 0,05 

ANP (n=29) 
(pg/ml) Hipertansi 146 ± 110, 5 226 ± 279, 8 

(n=l9) (n • 9) (n = 10) 0,80 > 0,05 

Hipertan- 4,0 ± 3,6 2, 3 ± 2,8 
PLAZMA sif + Nor (n - 10) (n ... 19) 1,41 > 0,05 
RENİN motensif 
AKTİV. 4,3 ± 3,7 3,3 ±- 3, 7 

(ng/ml/h) Hipertansif (n • 9) (n - 10) 0,58 > 0,05 

Hipertan- 200 ± 125, 8 199,6 ± 100,3 
PLAZMA sif + · Nor (n .. 10) (n ... 19) 0,09 > 0,05 

ALDO- motensif 
STERON 204,1 ± 132, 7 250 t 116 
(pg/ml) Hipertansif (n = 9) (n' = lO) 0,80 > 0,05 

Kronik hemodializ uygulanan hastaların serum kreatinini 6,1 
+ + 

16,3 mg/dL (10,4 - 3,3 mg/dL), kreatinin klirensi ise 10,4 

4,1 ml/dk ; Hemodializ uygulanmayanlarda serum kreatinini 3,8 -

24,8 mg/dL (11 ~ 6 mg/dL) ve kreatinin klirensi ise 10,5 ± 7,7 

ml/dk bulundu. Serum kreatininleri arasında (t = 0,33, P>0,05) 

ve kreatinin klirensleri arasında (t= 0,038 ; P>0,05) anlamlı 

fark yoktu. 
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b- Tedavi Sonrası (Captopri1) 

Hipertansiyonu olan kronik renal yetmezlikli hastalara bir 

ACE inhibitörü olan Captopril, 50-75 mg/gün dozlarda ortalama 

30 gün süreyle verildi. Bu tedaviyle 15 hastada (%79) kan 

basıncı normal de~erlere düştü. Tedavi sonrasında plazma ANP 10 

- 296 pg/ml (67,6 ± 89,8 pg/ml) ve Aldosteron de~erleri 41 -

400 pg/ml (168, 1 ± 98, 1 pg/ml) bulundu. Plazma ANP ve 

Aldosteron de~erleri azalırken (Tablo 8 ve Grafik 11-12) tedavi 

sonrasındaki plazma renin aktivitesi 1, 2-20, 8 ng/ml/h ( 6, 9 ± 
6,3 ng/ml/h) anlamlı ölçüdü arttı (Tablo 8 ve Grafik 13). 

Tablo 8: Captopril'in plazma ANP, Renin Aktivitesi ve 

Aldosteron üzerindeki etkileri 

t p 
Tedavi öncesi Tedavi sdnrası 

Plazma ANP 
188,1 t 215 ± < o,os (pg/ml) 67,6 89,8 2.31 

Plazma Renin + 6,97± 6,37 < 0,05 Aktivitesi 3,77 - 3,67 2,19 

(ng/ml/h) 

Plazma Aldostero :1 228, 3 ± 123 + 2,67 168,1 - 98,1 
(pg/ml) < 0,02 
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Hipertansif hastalara Captopril verildikten sonra tesbit 

edilen plazma ANP, renin aktivitesi ve aldosteron düzeyleri, 

normotensif hastalarla karşılaştırıldığında ANP ve aldosteron 

değerlerinde farklılık bulunmazken, plazma . renin aktivitesi 

önemli miktarda yüksekti (Tablo 9) . 

Tablo 9: Tedavi sonrası ANP, PRA ve PA değerlerinin 

normontensif hastalarla karşılaştırılması 

Captopril tedavisi 
sonrası hipertansi Normotensif 

KRY (n=l9) KRY (n•lO) t p 

Plazma ANP + 47 ± 24,8 (pg/ml) 67,6 - 89,8 0,70 > 0,05 

Plazma Renin 
Aktivitesi 

6,97 ± 6,37 1,23 ± 0,33 2,85 < 0,01 
(ng/ml/h) 

Plazma Aldosteron ± :t 25,6 (pg/ml.> 168,1 98,1 145,7 0,70 > 0,05 

Tedavi öncesindeki idrar miktarı, glomeruler filtrasyon 

hızı, serum kreatinini ve potasyumu ile idrar proteini tedavi 

sonrasında anlamlı değişiklik göstermezken, ortalama arteriyel 

basınç ve vücut ağırlığı değerleri, tedavi sonrasında 

azaldı.Fraksiyonel sodyum eksresyonu %0,05 - 5,81 (%2,3 ± 1,5) 

ise anlamlı ölçüde arttı (Tablo 10, Grafik 14). 
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Tablo 10: Hipertansif kronik renal yetmezlikli hastalarda 

Captopril'in etkileri 

Tedavi öncesi Tedavi Sonrası t p 

Glomeruler filtrasyon 
12,2 ± 11,3 ± hızı (ml/dk) 6,9 3,8 1,58 > 0,05 

Serum kreatinini ± ± (mg/dL) 9,4 3,8 9,7 3,8 1,17 > 0,05 

Serum potasyumu ± ± (mEg/L) 4,3 0,6 4,3 0,8 0,04 > 0,05 

İdrar Proteini ± ± (mg/gün) 1219 1413 1580 1543 1,34 > 0,05 

Ortalama arteriyel ± ± 
basınç (mmHg) 131,3 6,4 109,5 8,5 10,2 < 0,001 

Vücut Al}ırlıl}ı ± ± < 0,001 (kg) 65,3 8,1 63,9 7,9 4,24 

İdrar Miktarı ± + 
(ml/gün) 1000 377 1101 531,5 1,61 > 0,05 

Fraksiyonel Sodyum ± 0,9 + 3, 77 < 0,01 Eksresyonu (%) 1,3 2,3 1,5 
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Captopril tedavisinden sonra ANP, aldosteron, ortalama 

arteriyel basınç (OAB), serum kreatinini (S.Kr.) ve fraksiyonel 

sodyum eksresyonu (FeNa) aralarında anlamlı bir korelasyon 

tesbit edilmezken PRA ile PA arasında anlamlı ilişki mevcuttu 

(r= 0,54, P<0,02, Y = 8,3 x + 109,6) (Tablo 11). 

Tablo 11: Captopril tedavisi sonrası tesbit edilen 

parametrelerin korelasyonu 

Korelasyonu yapılan Parametreler r p 

ANP ile PRA -0,012 > 0,05 

ANP ile PA -0,0029 > 0,05 

PRA ile PA 0,54 < 0,02 

ANP ile OAB 0.36 > 0,05 

PRA ile OAB 0,15 > 0,05 

PA ile OAB -0,34 > 0,05 

ANP ile S.Kr. -0,24 > 0,05 

PRA ile S.Kr. 0,04 > 0,05 

PA ile S.Kr. 0,04 > 0,05 

ANP ile FeNa 0,40 > 0,05 

PRA ile FeNa -0,21 > 0,05 

PA ile FeNa . -o' 06 > 0,05 

Hipertansif hastalarda tedavi öncesi ve sonrasında serum 

alkalen fosfataz, AST, ALT, serum total protein, albumin ile 

lökosit, nötrofil ve trombosit sayılarında anormal de~işiklik 

gözlenmedi. 



Hipertansiyon, son dönem böbrek yetmezliğinde çok önemli bir 

klinik problemdir. Dializle · tedavi edilen son dönem böbrek 

hastalarının en sık ölüm sebepleri, hipertansiyona bağlı 

kardiyovaskuler komplikasyonlardır. Yüksek kan basıncının uygun 

tedavisi, bu hastaların prognozunu iyi yönde etkiler(75,95). 

Hipertansiyon görülme sıklığı böbrek fonksiyonundaki azalma 

ile birlikte artar. Dializ tedavisi gerektiren son dönem böbrek 

yetmezliğinde hipertansiyon, hastaların yaklaş ık % 83 'de 

bulunur(75). 

Kronik böbrek yetmezliğindeki (KBY) hipertansiyonun 

nedenleri, vücutta sodyum ve su birikimi(75,96,97) ile Renin -

Ang iotens in Aldosteron sisteminin (RAAS) akt i vasyonudur 

(18, 75, 98). 

Çalışmamızda, hipertansif KBY tanılı hastalarımızda plazma 

ANP, Renin aktivitesi ve Aldosteron düzeyleri tesbit edilerek 

bu grup hastalarda RAAS'nin aktivasyon durumu ile ANP 

arasındaki ilişkiler incelendi. Sonuçlar Normotensif kronik 

böbrek yetmezliği tanılı hastalar ve sağlıklı gönüllülerde 

tesbit edilen bulgularla karşılaştırılarak literatür ışığında 

değerlendirildi. 

29 KBY tanılı hasta (19 Hipertansif, 10 Normotensif) ile 10 

sağlıklı gönüllü üzerinde çalışmamızı gerçekleştirdik. 

Hastalarımızla kontrol grubumuz arasında anlamlı bir yaş farkı 

yoktu. Kan örnekleri ise aynı zamanda ve aynı vücut 

pozisyonunda alındı. 

Çalışmamızda hastaların plazma ANP değerleri 

pg /ml) kontrol grubunun plazma ANP değerlerinden 

pg/ml) yüksek tesbit edildi (P<0,05). 

(139 ± 186 

(19 ±. 13, 5 

Kronik böbrek yetmezliği tanılı hastalar üzerinde yapılan 

değişik çalışmalarda da plazma ANP seviyeleri, sa(j'lıklı 
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kişilere göre daha yüksek bulunmuştur(20,97,99-108). 

Hipertansif hasta grubumuzun plazma ANP· değerleri (188 ± 215 

pg/ml) normotensif hastalarımızın plazma ANP değerlerinden (47 

± 24,8 pg/ml) daha yüksek tesbit edildi (P<0,05). 

Predel H.G. ve arkadaşlarının (1989) yapmış olduğu çalışmada 

da aynı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmada dialize 

girmeyen, 16 KBY tanılı hastadaki plazma .. ANP düzeyleriyle kan 

basıncı ve böbrek fonksiyonları arasındaki ilişkiler incelenmiş 

ve ortalama arteriyel kan basınçlarına (OAKB) göre hastalar 

ikiye ayrılmıştır. OAKB'ı >115 mmHg olan hastaların (n=8) 

plazma ANP düzeylerinin (27,8 ± 7,4 pmol / L), OAKB'ı <115 mmHg 

olan hastaların (n=B) plazma ANP düzeylerinden (17,7 ± 3,6 pmol 

/ L) daha yüksek olduğu rapor edilmiştir(94). 

Normotensif hastalarımızın plazma ANP'siyle serum kreatinin 

değerleri (13, 8 ± 6, 5 mg/dL) arasında pozitif anlamlı bir 

ilişki vardı (r=0,70, P<0,05). Yani glomeruler filtrasyon hızı 

azaldıkça plazma ANP değerleri yükseliyordu. Aynı hasta 

grubumuzda ortalama arteriyel basınçla'rla ( 98 ± 4, 9 mmHg) 

plazma ANP değerleri arasında da pozitif anlamlı ilişki 

(r=0,63, P<0,05) tesbit edildi. 

Dünya sağlık teşkilatı arteriyel kan basıncının normal üst 

sınırını 160/95 mmHg olarak tesbit etmiştir(l09). 

Predel HG. ve arkadaşları 1987 ve 1989'da yaptıkları 

çalışmalarda hastaların plazma ANP değerleriyle serum 

kreatinini arasında çok önemli (r=0.92), ortalama arteriyel kan 

basıncı ile ANP değerleri arasında ise zayıf (r=O, 66) bir 

korelasyon olduğunu bildirmişlerdir(97,107). Her iki çalışmada 

da kullanılan 16 hastanın 10 'unda arteriyel kan basınçları 

Dünya Sağlık Örgütünün tesbit ettiği normal arteriyel kan 

basıncı sınırları içinde idi. 

Tüm hastaların sistolik arteriyel kan basınçları ortalaması 

158 ± 4 mmHg, diyastolik arteriyel kan basıncı ortalaması ise 

94 ± 2 mrnHg olarak ·bildirilmiştir. Her iki çalışmadaki kan 

basınçları ile serum kreatinin değerlerinin plazma ANP 
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deOerleriyle olan ilişkileri normotensif hastalarımızda tesbit 

ettiOimiz sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 

Halbuki hipertansif hastalarımızın plazma ANP 
konsantrasyonlarıyla serum kreatinin değerleri arasında (r= 

-0,42, P>0,05) ve ortalama arteriyel basınçlarla ANP arasında 

(r=-0,02,P>0,05) anlamlı ilişki bulunamadı. Atrial fibrilasyonu 

olan bir hasta dikkate alınmadan, plazma ANP değerleriyle 

~istolik arteriyel kan basınçları karşılaştırıldığında pozitif, 

önemli bir korelasyon tesbit ettik (n=18, r=0,69, <P0,01). 

Normotensif hastalarımızdan farklı olarak, . hipertansif 

hastalarımızın plazma ANP 'siyle serum kreatinin değerleri 

arasında ilişki yokken, sistolik kan basınçlarıyla ANP arasında 

önemli korelasyon bulundu. Hipertansif hastalarımızdaki plazma 

ANP'sinin artışı, yüksek sistolik kan basıncına bağlı atrial 

gerilmeden dolayı olabilir. 

Bu bulgumuzu destekleyecek bir çalışma, Suda s. ve 

arkadaşları (1988) tarafından hafif veya orta derecedeki kronik 

böbrek yetmezliği (GFR = 39 ±. 5 ml/dk) olan 13 hasta ile 18 

sağlıklı kontrol üzerinde yapıldı. Hipertansif 12 hastada 

plazma ANP düzeyleri kontrollere göre önemli derecede yüksekti 

(P<O, 001). Hastaların plazma ANP düzeyleriyle, glomeruler 

filtrasyon hızları (r=-0,29) ve ortalama arteriyel kan 

basınçları arasında ( r=O, 54) anlamlı ilişki bulunamazken, 

sistolik arteriyel kan basınçlarıyla plazma ANP deejerleri 

arasında pozitif anlamlı bir ilişki (r= 0,75, p<0,005) oldueju 

tesbit edildi(20). Böylece KBY'de hipertansiyonun da plazma ANP 

değerlerini yükseltebileceği gösterildi. 

Çalışmamızda KBY tanılı 29 hastadan lO'u kronik hemodializ 

programındaydı. 10 hastanın 9'u hipertansif, l'i ise 

normotensifti. Hemodializ uygulanan 10 hastada plazma ANP 

değerleri 134,8 ± 110 pg/ml, dializ uygulanmayan 19 hastada 

ise 141,8 ± 218, 5 pg/ml bulundu. Dializ uygulanmayanlarda 

plazma ANP değerleri hafif yüksek olmasına rağmen istatistiki 

olarak fark anlamsızdı (t= O, 09, p>O, 05). Hemodializ yapılan 
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hastalarda. plazma ANP tayini için gerekli kan örnekleri, 

dializ iş leminden en az 3 gün sonra alındı. Böylece dializ 

işleminin plazma ANP konsantrasyonlarını değiştirmesi önlenmeye 

çalışıldı. Nitekim Hasegawa K. ve arkadaşları (1986), dializ 

işleminden 24 saat sonra, Raine AEG. ve arkadaşları (1989) ise 

60 dak. sonra plazma ANP' sinin eski yüksek seviyelerine 

ulaştığını bildirdiler(99,101). · Hasegawa K.ve arkadaşları 

· ( 198 6), 57 KBY tanılı hasta ve 40 normal kişide plazma ANP 

düzeylerini incelediler. Hastaların 32'sine düzenli hemodializ 

uygulanmakta, 25'ine ise dializ yapılmamaktaydı. Dializ 

hastalarının serum kreatinini 13, 1 ± 2, 1 mg/dL, nondialize 

hastaların ise 4,4 ± 3.0 mg/dL buldular. Hemodializ uygulanan 

hastaların plazma ANP düzeyleri, dializ uygulanmayanlara göre 

yüksekti (P<O, 01) (99). 

Jespersen B. ve arkadaşları (1988)'da benzer bir çalışmayı 

ı 1 'i nondialize, 13 'il ise kronik dializ programında olan KBY 

tanılı hasta ile 28 sağlıklı kontrol üzerinde yapmışlardır. 

Nondialize grubun glomeruler f iltrasyon hızını 18 ml/dk 

buldular. Kronik dializ programındaki hastalarda plazma ANP'si 

dializ tedavisi gerektirmeyen hastalara göre daha yüksek rapor 

edildi (P<0,01) (104). 

Çalışmamızda kronik hemodializ uyguladı<jımız hastalarda, 

serum kreatinini 10,4 ± 3,3 mg/dL ve kreatinin klirensi 10,4 ± 
4,1 ml/dk; dializ uygulanmayanlarda ise serum kreatinini 11 ± 6 

mg/dL ve kreatinin klirensi 10,5 ± 7,7 ml/dk. bulundu. Dialize 

giren hastalarla girmeyen hastalar arasında glomeruler 

filtrasyon hızları farklı değildi (P>0,05). 

Hemodializ uygulamadığımız hastal:arda dializ endikasyonu 

olmasına rağmen, ekonomik ve sosyal nedenlerle dializ işlemi 

yapılamadı. 

Dializ uygulananlarla dializ uygulanmayanlar arasında 

plazma ANP'sinin farklı olmadığı şeklindeki sonucumuz Hasegawa 

K. ( ı 98 6) , Jespersen B. ve arkadaşlarının ( 1988) yapmış oldu<ju 

çalışmaların sonuçlarından farklı idi. 
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Hasegawa K. ve arkadaşlarının (1986) çalışmasında dialize 

hastaların serum kreatinin ortalaması non-dialize hastalara 

göre önemli ölçüde yüksekti. Jespersen B. ve arkadaşlarının 

( 1988) çalışmasında da non-dialize hastaların glomeruler 

fil tras yon hızı ortalaması 18 ml/dk. idi. Yani dialize 

hastalara göre glomeruler filtrasyon hızı daha iyi idi. Halbuki 

bizim çalışmamızda glomeruler filtrasyon hızları ve serum 

kreatinin düzeyleri, dializ uygulanan hastalarla dializ 

uygulanmayan hastalar arasında önemli farklılık göstermiyordu. 

Hemodialize alınan hastalardaki plazma ANP'sinin non-dialize 

hastalara göre yüksek bulunması, serum kreatinin 

ortalamalarındaki farklılığa bağlı olabilir. Çünki pek çok 

araştırmada serum kreatinin artışıyla plazma ANP'sinin arttığı, 

yani böbrek fonksiyonları bozuldukça plazma ANP 'sinin de 

yükseldiği tesbit edilmiştir. Bu bulgu, KBY'de fonksiyone eden 

böbrek parenkimindeki azalmanın sonucu olarak ANP'nin 

metabolizmasının düştüğü ve bu nedenle plazma ANP' sinde de 

yükselme meydana geldiği şeklinde yorumlandı 

( 97' 100, 107' 110, 111). 
Çalışmamızın genel bilgiler bölümünde bahsedildiği gibi 

vücutta tuz ve su fazlası, sağ atrium gerilmesine sebep olarak 

plazma ANP'sini yükseltmektedir. 

Cannella G. ve arkadaşları (1987) ekstrasellüler sıvı 

fazlası olmayan 13 non-dialize hasta ile sıvı yüklenmesi olan 7 

kronik hemodializ hastasında plazma ANP değerlerini 

incelediler. Sıvı yüklenmesi olan kronik hemodializ 

hastalarında plazma ANP değerlerini yüksek tesbit ettiler· 

Ayrıca bu grubun plazma ANP değerleriyle serum kreatinini 

arasında ilişki bulamadılar (100). Ultrafiltrasyon yapılarak 

sıvı çekildiğinde plazma ANP değerlerinde düşüş olduğu ve 

non-dialize hastaların plazma ANP değerlerinden farklılık 

göstermedikleri rapor edildi. 
Rascher w. ve arkadaşları (1985), 11 KBY tanılı ve kronik 

hemodializ programında olan çocuk hastalarda yaptıkları 
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çalışmada plazma ANP de(jerlerini, volüm ·yüklenmesi olan 

hastalarda daha yüksek seviyelerde tesbit ettiler. Bu 

hastalarda hemodializle plazma ANP seviyeleri düştü. 

Araştırmacılar bu bulgularla son dönem böbrek yetmezliğindeki 

çocuklarda ANP 'yi yükselten en önemli nedenin ekstrasellüler 

sıvı artışı oldu(ju sonucuna varmışlardır(112). 

Raine AEG ve arkadaşları (1989) 'da 15 kronik hemodializ 

programında olan hasta ile 5 hemofiltrasyon yapılan hasta 

üzerinde yaptıkları çalışmada hastadan sıvı çekilerek yapılan 

dializin (hemofiltrasyon) plazma ANP'sini daha fazla 

düşürdü(jünü tesbit ettiler(101). 

Kronik böbrek yetmezli(jinde tuz ve su birikiminin plazma ANP 

de~erlerini yükseltti~i, çeşitli amaçlarla yapılmış diğer 

çalışmalarda da rapor edilmiştir(17,101-105,108,113-116). 

Vol üm yüklenmesine ba~lı olarak plazma ANP 'sinin yüksek 

oldu~u sonucuna varılan çalışmalarda, plazma ANP' si ile 

ortalama arteriyel kan basıncı arasında ilişki yokken sistolik 

kan basıncıyla plazma ANP de(jerleri arasında anlamlı pozitif 

korelasyon tesbit edilmiştir {20, 101). Ancak daha önceki 

yıllarda yapılan bir çalışmada volüm yüklenmesi olan 

hastalardaki kan basınçlarıyla plazma ANP'si arasında ilişki 

bulunamadı(jı bildirilmiştir(99). 

Bizim çalışmamızda da, hipertansif hastaların plazma ANP'si 

ile ortalama arteriyel kan basınçları arasında ilişki yokken 

sistolik kan basınçlarıyla ANP arasında pozitif korelasyon 

oldu~u tesbit edilmiştir. 

Ogawa K. ve arkadaşları (1987) ile Predel H.G. ve 

arkadaşları (.198 9) , KBY tanılı hastararın plazmasında o<. -h 

ANP 'ye göre plazma yarılanma ömrü daha uzun olan, 15. 000 

molekül a(jırlı(jında, dayanıklı bir prohormon şeklinde ANP 

tesbit ettiler. Biyolojik olarak aktif, küçük molekül ağırlıklı 

O( -h ANP 'ye ilave olarak tesbit edilen bu yüksek molekül 

a~ırlıklı ANP'den dolayı plazma ANP'sinin yüksek olduğu 

sonucuna vardılar ( 97, 108, 117) . Bu çalışmaların ışığı altında 
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KBY'de plazma ANP yüksekli~inin nedenleri özetlenecek olursa; , 

1) Fonksiyone eden renal parenkimada azalmadan dolayı o<-h 

ANP'nin metabolizmasındaki de~işiklik, 

2) Sodyum ve su sirikimine ya da kan basıncındaki yüksekli~e 

ba~lı olarak atrial gerilme, 

3) o< -h ANP 'den daha uzun plazma yarılanma ömrü olan pro-ANP 

nin salınımıdır. 

Hipertansif ve normotensif kronik böbrek yetmezli~inde 

sistemik renin-angiontensin-aldosteron sistemi aktive 

olmuştur(18). KBY'de hipertansiyonun esas nedenleri su ve tuz 

birikimi (volüme ba~lı hipertansiyon) ve renin sekresyonundaki 

anormalliklerdir (renine ba~lı hepartansiyon). Volüme ba~lı 

hipertansiyon daha sık görülür. Üriner sodyum eksresyonu 

yeterli de~ ildir ve sodyum retansiyonu ekstrasüller volüm 

artışına yol açmaktadır(118). 

Renine ba~ lı hipertansiyonda ise uygunsuz yüksek renin 

sekresyonu vardır. Yani hipertansif KBY hastalarda, de~işebilir 

sodyum, ekstrasellüler sıvı veya kan volümünün artışına ra~men 

RAAS'nin aktivasyonunda artış gözlenir(73,75,118). 

Son dönem böbrek yetmezli~inde, sodyum ve angiotensin II'nin 

hipertansiyon patogenezinde önemli rol oynadıkları terapötik 

ça 1 ı şmalarda da açıklı~a kavuşturulmuştur. Vücuttaki fazla 

sodyumun dializle alınması veya Ang.II'nin kompetetif 

antagonistleri olan ACE inhibitörlerinin verilmesi pek çok 

hastada kan basıncını normale düşürür(75). 

Çalışmamızda hipertansif ve normotensif 29 hastamızın plazma 

renin akti vitesi (PRA) ve aldosteron (PA) düzeyleri kontrol 

grubumuzun PRA (P<0,01) ve PA'dan (P<0,001) daha yüksekti. 

Hipertansiflerin PRA'si normotensiflerin PRA'den (P<0,05) ve 

hipertansiflerin PA düzeyleri normotensiflerin PA düzeylerinden 

daha yüksekti (P<0,05). 

Hipertans if hastalarımızın plazma ANP' si ile PRA ve PA 

f, 

[ 
\ 
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değerleri arasında ilişki yokken, PRA ile PA değerleri arasında 

anlamlı pozitif bir korelasyon mevcuttu (P<O, 02). Hipertansif 

hastalarımızın ortalama arteriyel basınç değerleriyle plazma 

ANP 'si arasında anlamlı ilişki yokken PRA ile çok anlamlı 

(P<O, 001), PA ile oldukça anlamlı bir korelasyon (P<0,01) 

mevcuttu. Bu bulgular gösteriyorki hipertansif ve normotensif 

hastalarımızda RAAS, aktive olmuş durumdadır. Bu aktivasyon, 

hipertansif lerde daha belirgindir. Hipertansif hastaların PA 

ile PRA arasında pozitif bir korelasyon bulunması, renin 

yüksekliğine bağlı olarak gelişmiş sekonder hiperaldosteronizm 

olarak kabul edilebilir. PRA ve PA değerleri ortalama arteriyel 

basınçlar la anlamı ı pozitif korelasyon göstermektedir· Bu 

korelasyon, hipertansiyonun RAAS aktivasyonuna bağlı olduğunu 

göstermektedir. Plazma ANP değerleriyle PRA ve PA arasında ise 

anlamlı ilişki bulunamamıştır. Literatür çalışmala~ında da 

plazma ANP ile .renin ve aldosteron değerleri arasında ilişki 
olmadığı bildirilmiştir(20,101). 

Zuccala A. ve arkadaşları (198Ş), 8' kronik hemodializ 

uygulanan son dönem böbrek yetmezlikli hastada, hipertansiyonun 

patogenezini incelemek için farmakolojik bir çalışma yaptılar. 
Hastalara angiotensin II oluşumunu bloke etmek için Captopril, 

sempatik sinir sistemi üzerinde etkili olan Clonidine ve hücre 

içine kalsiyum girişini önleyen Nifedipin verildi· Hastaların 
plazma renin aktivitesi yüksekti. Her üç drogla da kan basıncı 
düştü. PRA Captopril 'den sonra önemli miktarda yükseldi; 

halbuki Clonidine ve Nifedipin PRA 'ni etkilemedi. Sonuçta son 

dönem böbrek yetmezlikli ve hemodializ uygulanan hastalarda, 

h · · f · 1 · · · · ·yel hı' pertansiyonlu ıpertansıyonun pato ızyo OJısının esa·nsı 

hastalardakine benzediği rapor edildi. Yani patofizyolojisinde 

etkili olan nedenler tek değil pek çoktu(ll9) · 
"'l klı kontrollere Jespersen B. ve arkadaşları (1988), sa';:j ı 

Ang. II 'nin infüzyonuyla plazma ANP değerlerinde değişiklik 
bulamazken, kan basıncında artış ve sodyum eksresyonunda azalma 

Olduğunu rapor ettiler (104) . 
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Volpe M. ve arkadaşları. (1989) 'da 8 sağlıklı· köpekte 

Ang. I I 'nin ANP salınımını uyarıp· uyarmadığını araştırdılar. 

Ang. I I 'nin yüksek pres sör dozlarının ANP salınımını uyardığı 

daha önceki çalışmalarda gösterilmiş ve bu cevap Ang. II 'nin 

hemodinamik etkilerine bağlı olarak atrial duvar gerilmesiyle 

izah edilmişti. Bu çalışmada ise Ang. II 'nin düşük dozlarının da 

arteriel ANP salınımını artırdığı bulundu. Düşük doz Ang.II kan 

basıncını yükseltirken sağ atrial ·basınç ve pulmoner Wedge 

basınçlarında değişiklik meydana getirmedi. Sonuçta Ang. II 'nin 

düşük dozlarının ANP · sekresyonunu uyardığı ve bu etkinin 

Ang. II 'nin meydana getirdiği hemodinamik değişikliklerle 

ilişkili olmadığı bildirildi(120). 

Jespersen B. ve arkadaşları Ang. II 'nin. ANP 1 yi ·artırmadığını 

belirtirken, Volpe M. ve arkadaşları ise Ang.II'nin arteriyel 

ANP 'yi artırdığını rapor ettiler. İki çalışmadaki sonucun 

farklılığı, arteriyel ANP ile venöz ANP seviyelerinin farklı 
olmasındandır. Bu görüşümüzü destekler şekilde .. Ogawa T. ve 

arkadaşları ( 198 7) , yapmış oldukları çalışmada kronik böbrek 

yetmezlikli hastalarda arteriyel ANP seviyelerinin venöz ANP 

seviyelerinden % 15 daha yüksek olduğunu bildirdiler (108) · Bu 

farklılığın nedeni arteriyel sistemle karaciğer ve böbreğe 
gelen ANP 'nin bu organlar tarafından metabolize edilmesiyle 

venöz sisteme konsantrasyonu daha azalmış olarak geçmesidir 

(45, 108). 
Çalışmamızda hipertansif hastaların plazma ANP değerleriyle 

plazma renin aktivitesi arasında ilişki bulunamamıştır. 
Jespersen B. ve arkadaşlarının Ang. II 'nin plazma ANP 'sini 

artırmadığı sonucuyla bizim sonucumuz benzerlik göstermektedir. 

Yani RAAS 'de etkin olan maddeler direkt olarak ANP' yi 

yükseltmemektedir. Jespersen B. ve arkadaşları Ang.II 

infüzyonuyla sodyum eksresyonunun azaldığını göstermişlerdir" 
Bir başka çalışmada da ANg. I I 'nin, proksimal nefron üzerine 

direkt etkisinden dolayı sodyum tutucu güçlü bir madde oldu~u 
belirtilmiştir {121) . 
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Çalışmamızda, hipertansif KBY tanılı hastaların plazma 

ANP' siyle fraksiyonel sodyum eksresyonu arasında zıt bir ilişki 

tesbit edildi (r=-0, 47, P<O, 05). Yani sodyum eksresyonu 

azaldıkça plazma ANP değerleri yükselmektedir. Sodyum 

eksresyonundaki azalmanın nedenleri, PRA'nin yüksekli~ine ba~lı 

olarak artmış Ang. I I 'nin, proximal nefron üzerine direkt 

etkisiyle sodyum tutulumu ya da RAAS aktivasyonu ile ortaya 

çıkan sekonder hiperaldosteronizmden dolayı sodyum tutulumu 

olabilir. Sodyum birikimiyle birlikte su tutulumu da meydana 

gelecek ve volüm artışı atrial gerilme ile plazma ANP 

değerler inde yükselme meydana getirecektir. ANP sa~lıklı 

insanlarda natriüretik etkili olmasına rağmen, Mc Murray J. ve 

arkadaşları (1989), yapmış oldukları bir çalışmada renal sodyum 

eksresyonunun regülasyonunda RAAS ve sempatik sinir sistemine 

göre ANP 'nin daha az önemli olduğunu gösterdiler. Yani RAAS' i 

akt ive olmuş .iken ANP 'nin natriüretik etkisinin azaldı~ı 

sonucuna vardılar ( 12 2) . Suda S. ve arkadaşları ( 1988) ise, 13 

hafif ve orta derecedeki KBY tanılı hasta üzerinde yaptıkları 

çalışmada, plazma ANP 'siyle FeNa arasında pozitif ilişki tesbit 

etmişlerdir ( r=O, 7 5) . Yani plazma ANP değerleri arttıkça 

FeNa'da artmaktadır. Bu sonuç hipertansif hastalarımızda tesbit 

ettiğimiz sonuçlarla çelişmektedir. Çelişkinin nedeni, Suda s. 
ve arkadaşlarının hastalarında, plazma renin aktivit~si ve 

aldosteron değerlerinin yüksek olmaması nedeniyle ANP 'nin 

nat ri üretik etki göstermesidir. Çalışmamızda, normotensif KBY 

tanılı hastalardaki plazma ANP . deej'erleriyle FeNa arasında 
anlamlı pozitif ilişki tesbit ettik (r= 0,80; P<0,01) · Bu 

sonuç, Suda S. ve arkadaşlarının çalışmasındaki sonuçlarla 

benzerlik göstermektedir. 

KBY 'de olduğu gibi renal arter perfüzyon basıncı azaldı~ı 

zaman, renal kan akımı ve glomeruler filtrasyon hızının 

otoregülasyonunda renin-angiotensin sistemi önemli rol oynar. 

Fizyolojik olarak Ang. II glomeruler filtrasyon hızını devam 

ettirir, fakat renal kan akımını azaltır. Efferent arterioler 
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konstriksiyondan dolayı filtrasyon fraksiyonunu artırır (73). 

Renin-angiotensin sisteminin (RAS). tüm komponentleri böbrek 

içinde vardır ve intrarenal etkileri gösterilmiştir. Ang.II'nin 

böbrek içine verilmesiyle böbre<jin eksretuvar ve hernodinarnik 

fonksiyonları azalır(123). 

Efferent arteriol daralması, peritubuler kan akımını ve 

basıncını düşürür, tubuluslardan geri emilimi artırarak sıvı 

itrahında azalma meydana getirir(124). 

Köpekler üzerinde yapılan bir çalışmada; renin inhibitörü 

ACRIP, ACE inhibitörü olarak teprotide ve Ang.II reseptörlerini 

bloke eden Saralasin intrarenal olarak·verildi~inde,· intrarenal 

renin-angiotensin sisteminde inhibisyon ve böbrek 

fonksiyonlarında artış tesbit edilmiştir. Sonuç olarak RAS'nin, 

renal fonksiyonun güçlü bir lokal düzenleyicisi .oldu~u 

gösterilmiştir(123). 

KBY 'de fonksiyone eden nefronlardaki azalma, sistemik 

hipertansiyonla birlikte glomeruler hipertansiyon meydana 

getirir. Sa<j lam kalan nefronlarda afferent arteriollerdeki 

vaskuler direnç azalır, glomeruler kapiller plazma akımı artar. 

Afferent arterioler direnç azalması efferent arterioler 

dirençten daha fazladır. Bunun sonucu olarak glorneruler 

kapillerde hidrolik basınç artar, glomeruler hiperfiltrasyon 

meydana gelir. Olay uzun süre devam ederse glomeruler sclerozis 

ve proteinüri meydana gelir. 

Reserpine, Hydra lazine ve hydrochlorothiazide' in 1-2/3 

nefrektomili sıçanlarda, sistemik hipertansiyonu çok iyi 

kontrol etmesine ra<jmen yaygın glomeruler scleroz oluşumuna 

mani olamadı<jı bildirilmiştir(95) .· ACE inhibitörleri, 

glomeruler kapiller plazma akımını normalleştirerek glomeruler 

hasarın i ler lemes ini önler. Hayvan ve insan deneylerinde ACE 

inhibitörleri (Captopril, Lisinopril vb.) sistemik ve 

glomeruler hipertansiyonu kontrol altına alarak proteinüri ile 

glomeruler sklerozu belirgin olarak azaltırlar(90,95,125-127) · 

ACE inhibitörlerinin efferent arterioler direnci ve 
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glomeruler kapiller plazma akımını azaltm~sı, endojen 

angiotensin II oluşumunun inhibisyonuyla sa<}lanmaktadır (95). 

Buraya kadar anlatılan patogenezden ·· anlaşılaca(jı gibi ACE 

inhibitörleri böbrek yetmezlikli hastalarda arteriyel kan 

basıncını kontrol ederler ve böbrek fonksiyonlarını stabilize 

ederek böbrek yetmezli(jinin ilerlemesini önlerler. Bu 

özelliklerinden dolayı yapılan çalışmalarda, kronik böbrek 

yetmezli~inin tüm dönemlerinde kullanılabilecek en iyi 

antihipertansiflerin ACE inhibitörleri olabilece(ji 

belirtilmiştir(128-131). 

Başka bir çalışmada da ACE inhibisyonuyla ANP arasındaki 

etkileşim sa(jlıklı gönüllüler üzerinde '.incelendi~ B~ çalışmada 

plazma ACE aktivitesinin inhibisyonunun .endojen ANP 

konsantrasyonlarını etkilemedi<}i gözlenmiştir. Captopril ile 

birlikte veya Captopril'siz ANP infüzyonu yapıldı<}ında, plazma 

ANP konsantrasyonlarında aynı seviyede artış gözlenmiş ve 

ANP'nin metabolik klirensinde de<}işiklik tesbit edilememiştir. 
Böylece ACE inhibisyonunun ANP 'nin metabolik klirensinde veya 

renal bioaktivitesinde de(jişiklik meydana getirmedi<}i sonucuna 

varılmıştır (132, 133). 

ACE inhibitörleri, sodyum ve su eksresyonu meydana getiren 

antihipertansiflerdir (88.134). ANP'nin salınımına direkt etki 

yapmazlar, ancak natriürez ve diürezle sıvı kaybı meydana 

getirerek indirekt olarak, sa(j atrium basıncını düşürüp plazma 

ANP'sini azaltırlar. 

Iwao H. ve arkadaşları (1987) sıçanlar üzerinde yaptıkları 
çalışmada ANP ve RAAS üzerinde Captopril'in etkilerini 

incelediler. Captopril 'in tek doz verilmesiyle plazma renin 

aktivitesinin arttı(jını ANP'nin ise düştü<}ünü tesbit 

etmişlerdir. İki hafta süreyle Captopril verilince PRA 

yükseldi, plazma ANP'si azalmakla birlikte istatistiki önemde 

de(jildi. Her iki durumda da vücut a<}ırlıklarının azaldı<}ı 
tesbit edildi ve Captopril •in renin-angiotensin sisteminde 

meydana get i rdi(j i de(j iş ikliklerden ziyade hemodinamik 
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del} iş ikliklerin plazma ANP seviyesini etkilediği ·sonucuna 

varıldı(135). 

Spontan hipertansif sıçanlar üzerinde yapılan iki çalışmada, 

plazma ANP düzeyleri kontrol gruplarına göre önemli derecede 

yüksek bulundu ve ACE inhibitörlerinin verilmesiyle· pl~zma ANP 

ve arteriyel kan basınç düzeylerinde düşüş saptandı.· 

ACE inhibi törler inin kardiak yükü. azaltmasından· dolayı .. 

ANP'nin düştüi}ü sonucuna varıldı (136,137). 

Dii}er bir çalışmada esansiyel hipertansiyonlu~hastalarda da 

plazma ANP düzeyi, kontrol grubuna göre önemli derecede 

yüksekti. Captopril tedavisinden sonra:arteriyel kan basıncı ve 

plazma ANP düzeyleri düştü. Plazma ANP düzeyleriyle ortalama 

kan basınçları arasında pozitif bir ilişki tesbit edildi. Bu 

nedenle plazma ANP konsantrasyonlarındaki yüksekliğin a7teriyel 

kan basınçlarındaki yükseklikten dolayı •meydana geldiği 
bildirildi (138, 139). 

ACE inhibitörlerinin, kronik böbrek yetmezliğinde arteriyel 

kan basıncı, glomeruler fonksiyonlar ve elektrolitler 

üzerindeki yararlı etkileri ve · ANP 1 nin etkilerine benzer 

etkilere sahip olmaları nedeniyle çalışmamızda bir ACE 

inhibitörü olarak Captopril'i kullanmayı uygun bulduk. 

ı 9 hipertansif hastamızda captopril tedavisinden sonra 

ortalama arteriyel kan basıncı, %79 hastada normal değerlere 
düşerken tüm grupta tedavi öncesine göre önemli ölçüde azaldı 
(P<O, 001). 

. 'k 
Schohn DC. ve arkadaşları da (1988) hipertansıf 68 kronı 

böbrek yetmezlikli hasta üzerinde yaptıkları çalışmada 
Captopril' in yaklaşık %80 hastada a·rteriyel kan basıncını 

normalleştirdi~ini tesbit ettiler(96). 
Ve ld ve arkadaşları ( 1980) , 7 anefrik hasta üzerinde 

yaptıkları çalışmada renine ba~lı hipertansiyonda Captopril'in 

kan basıncını düşürdü~ünü, volürne bağlı hipertansiyonda ise 

kan basıncını düşürmediğini, etkisiz olduğunu bildirdiler 

(129) . 
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Hipertansif hastalarımızdaki kan basıncı yüksekliğinin 

Captopril ile düşmesi hipertansiyonun renine bağlı olduğunu 

tekrar teyit etmiştir. 

Son dönem böbrek yetmezliğinde kan basıncının 

düzenlenmesinde renin-angiotensin sisteminin önemini inceleyen 

bir çalışmada, 1 7 adet düzenli hemodializ yapılan hastanın 5 

tanesi hipertansi f, 1 O tanesi normotensif, 2 tanesinin ise 

sistolik kan basıncı <100 mmHg idi. Hipertansif hastaların PRA 

ve plazma Ang.II konsantrasyonu normotensiflere göre yüksekti. 

Captopril tedavisinden sonra plazma Ang. II konsantrasyonu 

ve kan basıncı düşmüştü. PRA önemli ölçüde artarken plazma 

aldosteron konsantrasyonları ise azalrnıştı(98). + 
Çalışmamızda da Captopril tedavisinden sonra PRA- (6,97 -

6,37 ng/ml/h) anlamlı oranda arttı (P<0,05), plazma aldosteron 

değerleri ise (172, 4 ± 103 pg /ml) anlamlı miktarda azaldı 

(P<O, 001). 

Hipertans if hastalarımızın tedavi öncesindeki plazma ANP 

değerlerinin yüksekliği, RAAS aktivasyonu sonucu segonder 

hiperaldost eroni zme bağlı tuz tutulumu ve hipertansiyon 

nedeniyle atrial gerilmeye bağlı olabilir. Captopril 

kullanımından sonra plazma aldosteron düzeyleri, normotensif 

hastaların aldosteron değerlerinden farklı değildi (P>O, 05) · 

FeNa tedavi öncesine göre yükseldi. Natriürez artışı ile 

birlikte su kaybı, vücut ağırlıklarında önemli azalma meydana 

getirdi. Ortalama arteriyel basınçlarda düşüş ve natriürez 

artışıyla tedavi sonrasındaki ANP değerleri (67,6 ± 8918 

pg/ml) tedavi öncesindeki değerlere (188 ± 215 pg/ml) göre 

anlamlı ölçüde düştü (P<0,05). captopril kullanımından sonraki 

plazma ANP seviyeleri, normotensif hastalarımızın plazma ANP 

değerlerinden farklı değildi (P>0,05). 
Genel bilgiler bölümümüzde bahsettHjimiz gibi· plazma ANP' 

sağlıklı kişilerde RAAS'ni çeşitli seviyelerde bloke eder. 

Halbuki RAAS 'nin aktif olduğu durumlarda, tuz ve su tutulumu 

nedeniyle plazma ANP 'si artmaktadır. Bu otoregülasyonla RAAS 
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inhibisyonu, natriürez ve diürez sa~lanmaya çalışılmaktadır. 

Çalışmamızdaki hipertansif hastalarımızda, RAAS aktif durumda 

olup plazma ANP seviyeleri yüksek tesbit edilmiştir. 

Hastalarımızda yükselmiş ANP RAAS'ni bloke edemezken, Captopril 

ile RAAS 'nin aktivitesi, normotensif hastalarımızın seviyesine 

düşmüştür. 

ANP; sağlıklı insanlarda RAAS, kan basıncı, vücut sıvıları 

ve elektrolitlerin homeostazisinde çok önemli görevleri olan 

bir kardiak hormondur(l0,11,35,36). 

Çalışmamızda endojen ANP'nin hipertansif hastalarımızda kan 

basıncı, RAAS ve natriürezisi etkileyemedi~i, yani homeostazis 

görevini yapamadığı sonucuna varılabilir. ANP ile benzer 

etkilere sahip olan Captopril ise RAAS, kan basıncı ve 

natriürez üzerine etkili olarak homeostazisi sa~lamıştır. 

Yapılan çeşitli çalışmalarda da üremik hastalara, ANP 

intravenöz bolus ya da infüzyon halinde verildi~inde kan 

basınçlarının düştüğü, diürezin arttı~ı, üriner sodyum 

eksresyonu ile glomeruler f iltrasyon hızının arttı~ı 
gösterilmişti(20,106,140). Captopril'in de üremik hastalarda 

benzer etkilere sahip olduğu çalışmamızda gösterilmiştir. 
Ancak ANP ve Captopril 'in renal hemodinami üzerindeki 

etkileri farklıdır. ANP efferent arteriolde daralma meydana 

getirerek glomeruler f iltrasyonu artırırken, Captopril efferent 

arteriolü genişleterek peritubuler ve renal kartikal kanlanmayı 
artırırlar. Angiotensin II 'de ANP gibi efferent arteriolü 

daraltıcı etkiye sahiptir. 

Renin-Angiotensin-Aldosteron sisteminin aktif old~~u kronik 

renal yetmezlik ve konjestif kalp yetmezli~i gibi hastalıklarda 
plazma ANP seviyeleri yüksek olmasına ra~men kan basıncı ve 

sıvı elektrolit dengesini etkileyemedi~ i gözlenmiştir· Bunun 

nedenleri ANP'ye spesifik reseptörlerde duyarsızlık ya da renal 

hemodinami üzerinde ANP ile angiotensin II 'nin benzer etkiye 

sahip olması olabilir. 
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Sonuç olarak hipertansif kronik böbrek yetrnezliC]inde 

Captopril, ANP 'nin tüm yararlı etkilerine 

Hipertansiyonun kontrol altına alınmasında 

nefronların korunmasında yararlı olan bi~ ilaçtır. 

sahiptir. 

ve sa(] lam 

Bu çalışma bize kronik böbrek yetrnezliC]~nde oldul}u, gibi 

konjestif kalp yetmezliC]i, karaciC]er sirozu vb. plazma ANP 

deC]erlerinin yüksek oldu<ju hastalıklarda da Captopril ile 

plazma ANP'sinin etkilerinin incelenmesi için yol}un çalışmalar 

yapılması gerekti<jini göstermektedir. 



Bir ACE inhibitörü olan Captopril isimli ilacın, hipertansif 

kronik böbrek yetmezli~i olan hasta.lara · verilmesiyle endojen 

plazma ANP düzeylerinde, RAAS · aktivasyonununda ve böbrek 

fonksiyonlarında ne. gibi . de~işiklikl.erin meydana· geldiğini 
tesbit etmek amacıyla yaptığımız çalıŞmada aşağıdaki sonuçları 

elde ettik. 

Grup I (Kontrol) 

Kontrol grubu olarak kabul edilen 10 sağlıklı gönüllünün, 

- Ortalama · arteriyel basınçlarıyla plazma ANP 'si arasında 

ilişki bulunamazken (P>0,05), 

- Ortalama arteriyel basınçlarla Plazma Renin Aktivitesi 

(PRA) (P<O, O 1) ve Plazma Aldosteron (PA) değerleri arasında 

(p<O, 02) anlamlı bir ilişki tesbit' edildi. 

Grup II (Normotensif Kronik Böbrek Yetmezli~i) 

Bu gruptaki hastaların, · 

- Plazma ANP değerleri kontrol grubuna göre yüksekti 

(P<O, 01) . 

Kont rollerle kıyaslandığında PRA' si (P<O, 02) ve PA 

değerleri (P<0,001) belirgin ölçüde artmıştı. 

- Plazma ANP değerleriyle serum kreatinin değerleri arasında 
anlamlı pozitif korelasyon vardı (P<0,05) · 

- Ortalama arteriyel basınçlarla plazma ANP (P<0,05), PRA'si 

(P<0,01) ve PA değerleri (P<0,05) arasında anlamlı bir ilişki 

mevcuttu. 
- Plazma ANP seviyeleriyle fraksiyonel sodyum eksresyonu 

(FeNa) arasında pozitif anlamlı korelasyon tesbit edildi 

(P<O, 01) • 

Bulduğumuz sonuçlarla, böbrek fonksiyonları bozuldukça 

plazma ANP değerlerinde yükselme olduğu ve ANP değerleri 

yükseldikçe FeNa'nun da artb.ğı belirlenmiş oldu. 

/ 
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Grup III (Hipertansif Kronik Böbrek Yetmezliği) 

a) Tedavi öncesi (Captopril) 

- Plazma ANP düzeyleri normotensif hastalar (P<O, 05) ve 

kontrollerden (P<0,02) daha yüksekti. 

- Plazma ANP değerleriyle serum kreatinini ve ortalama 

arteriyel basınçlar arasında anlamlı ilişki bulunamadı 

(P>O, 05) . Halbuki si~tolik arteriyel kan basınçlarıyla ANP 

arasında pozitif (P<0,01), plazma ANP'si ile FeNa arasında ise 

zıt (P<0,05) bir korelasyon mevcuttu. 

Böylece hipertansif hastalarda, sistolik kan basıncı ve 

sodyum birikimi arttıkça plazma ANP deOerlerininde yükseldiği 

tesbit edildi. 

- PRA' si normotensif hastalar (P<O, 05) ve kontrollerden 

(P<O, 01) anlamlı ölçüde yüksekti. PRA değerleriyle ortalama 

arteriyel basınçlar (P<O, Ol) ve PA' u (P<O, 02) anlamlı ilişki 

gösteriyordu. 

- PA değerleri de normotensif hastalardan (P<O, 05) ve 

kontrollerden (P<0,001) daha yüksekti. PA değerleriyle ortalama 

arteriyel basınçlar arasında anlamlı korelasyon (P<0,01) vardı. 

Bu sonuçlarla hipertansif hastalarımızda, RAAS'nin belirgin 

ölçüde aktif olduğu ve hipertansiyonun patogenezin de RAAS 

aktivasyonunun etkili olduğu gösterildi. 

b) Tedavi Sonrası (Captopril) 
- Plazma ANP değerleri (P<O, 05) ve plazma Aldosteronu 

(P<0,02) önemli ölçüde azaldı. 
- PRA'si (P<0,05) ve FeNa (P<0,01) ·anlamlı ölçüde arttı. 

- Tedavi sonrası plazma ANP Aldosteron ve FeNa değerleri 

normotensif hastaların değerlerinden farklı değildi(P>0,05). 

Çalışmamızda, hipertansif hastalarımızın plazma ANP 

değerlerinin yüksek ve RAAS 'nin aktif olduğu belirlendi. 

Captopril tedavisinden sonra plazma ANP ve Aldosteron 

değerlerinin azaldığı, PRA ve FeNa ise arttığı tesbit edildi. 



Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim dalında 

Mayıs-Haziran 1989 aylarında ·takip edilen Kronik böbrek 

yetmezliği tanılı 29 hasta (19 Hipertansif, 10 Normotensif) ile 

10 sağlıklı gönüllünün plazma Atrial Natriüretik Peptid (ANP) 

Renin aktivitesi ve Aldosteron değerleri saptandı. 

Hipertansif hastalar, Captopril ile tedavi edildikten sonra 

plazma ANP, Renin aktivitesi ve Aldosteron düzeyleri yeniden 

değerlendirildi. Captopril tedavisinden önce hipertansif 

hastalarımızdaki plazma ANP, Renin Akti vitesi ve Aldosteron 

değerleri, normotensif hastalar ve kontrollerden önemli ölçüde 

yüksekti. Hipertansif hastalarda, sistolik kan basıncı ve 

sodyum birikimi arttıkça plazma ANP değerlerinin yükseldiği 
tesbit edildi. Normotensiflerde ise böbrek fonksiyonları 
bozuldukça plazma ANP değerlerinin yükseldiği belirlendi· 

Hipertansif hastalarımız da plazma renin aktivitesi ve 

aldosteron değerleriyle ortalama arteriyel kan basınçları 
arasında önemli ilişki tesbit edildi. Bu sonuç, 

hastalarımızdaki hipertansiyonun patogenazinde Renin 

Angiotensin - Aldosteron(RAAS) sistem aktivasyonunun önemli rol 

oynadığını göstermiştir. 

· l ·le 
Hipertansif hastalar 50-75 mg/gün, oral Captoprı 1 

ortalama 30 gün tedavi edildikten sonra, kan basınçları ı 79 

hasta da normal seviyelere düştü. Plazma ANP ve Aldosteron 

değerleri azalırken plazma Renin aktivitesi ve fraksiyonel 

sodyum eksresyonu arttı. Ancak plazma ANP' 

f raksiyonel sodyum eksresyon seviyeleri 

hastalardaki değerlerden farklı değildi. 

Aldosteron ve 

normotensif 

: : ı;--
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Hipertansif kronik böbrek yetmezliğinde plazma ANP 'sinin, 

yüksek olmasına karşın kan basıncı, RAAS ve natriürezi 

etki leyemedi<J i, Captopril' in ise RAAS 'ni inhibe .ederek kan 

basıncını ve sodyum birikimini azaltıp plazma ANP değerlerini 

düşürdü<jü tesbit edildi. Bu nedenle Captopril, yan etkileri 
. ' ' ' 

gözönüne alınarak kullanıldı<jında hipertansif kronik böbrek 

yetmezli<jinde yararlı olabilir .. 

,.. ~ 

.. ' 
' 
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PLAZMA RENİN PLAZMA Fraksiyonel VUcut 
PLAZMA ANP 

AKTİVİTES! ALDOSTERON Sodyum Eksresyonu A<}ırlı<}ı 

(pg/ml) (ng/ml/hl (pg/ml) \) (kg) 

Tedav Tedav Tedav Tedav Tedav Tedav Tedav Tedavi Tedav Tedavi 

Öncesi Sonrası Öncesi Sonrası öncesi Sonrası Öncesi Sonrası Öncesi Sonrası 

83 34 2,4 3,2 115 129 ANEFRİK 56 56 

86 76 2,5 2,7 91 74 1,09 1,77 71 69 
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194 22 1,8 20 147 203 o, 65 0~95 65 - . 64, 5 

343 262 1,8 1,2 139 41 ·O, 40 1;80 74 73 .. 

400 20 4,8 13,7 126 66 0,08 0,80 55 53 

228 19 12 5-7 400 251 0.79 l--40 67 65-5 

107 57 ı, 4 2.6 71 81 1.29 ı. 63 ·- 51 48 

142 52· 14 14 400 230 0,89 4, 09 . 69 68 

88 24 · 2, 5· 2,2 309 -205 2,43 4,52 68,5 66 

112 9 2,4 3,7 . 249 274 . 1, 18 . 1, 16 69 67,5 

986 27 2,9 4,0 119 . 161 0,20 0,05 85 84 .... 

.. 

83 22 2.3 4-5 244 148 3.33 3.50 68 67 
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HİPERTANSİF KRONİK RENAL YETMEZLİK 

SERUM 
KREAT!N!N 
(mq/dLl 

Glomeruler t Ortalama Ar 
Filtrasyon hı teriyel Ba-
lml/dkl sınç (mınHg) 

Serum 
Na 
(mEg/Ll 

Serum 
K 

(mEg/L) 

!drar 
proteini 
(mg/günl 

İdrar 

Miktarı 

Cml/gün) 

Tedavi ı Tedavi 
öncesi Sonras 

Tedavjf Tedavi ' Tedavı Tedav .f:redav ~ TedaviJ Te dav ijl'edavi ı Tedavli Tedavi 
öncesi !sonrası Öncesi onrasıbncesi f Sonras öncesi fsonrası .Önces.il Sonrası 

Tedavijl'edavi 
öncesi lsonras 

9,1 10,21 7,4 6,7 127 1 113 1 139 133 3,2 3,9 ANEFRİK 

15 16,3110 1 8,3 123 1 107 1 145 1 138 4,7 3,8 1 105 1 525 1 500 500 

10,4 11, 3 1 15, 6 112 143 1 130 1 142 1 136 4,5 4 11800 1 2800 11000 900 

6,4 8,2 1 8,4 8,1 133 97 1 139 : 1 130 4 ' . 4, 1 1 210 462 11000 1100 

16,3 16,8f 7,8 8,9 127 1 97 1 134 . 1 134 3,5 5, 4 11300 1 1160 1 800 1 700 

16,9 ıs ı ıo 7,8 127 1 107 1 137 1 135 5.1 4. 3 l 1500 l 4800 l 1500 11400 

7.3 8,7119,3 122 127, 1 120 138 130 4,8 5, 7 1 210 -400 500 1000 

4,9 5,41 7,6 7.6 130'. 110 135. 132 4,9 4 11500 1600 2000. 2000 

5,4 4, 6 1 12, 5 10,4 127 133 133 130 3,8 4 11600 3600 1000 800 

7,5 9,3 I 5,8 5,5 133: 103 141 131 5,1 5,71 630 1900 1000_ 1500 

12.3 14.5114.6 110 .. 6 140 1 110 1 134 1 130 5 . 3, 9 1 4000 1 3000 75n 600 

8,6 8,21 7,6 7,9 133 1123 139 1 131 4,6 5,5 12 60 ı 1150. ı 1500 

11,3 4,71 6,3 1 6 147 1 103 1 132 1 138 3,6 4, 1l1400 l 2900 1 800 2000 

10,8 11,21 9,4 110,5 130 1 100 1 139 1 127 5 3, 6 11500 1 315 11500 1800 

5,8 4,7119,1 123,3 127 1 110 1 135 1 138 4,7 5,01 630 840 11000 1 2000 

3,8 4, 5 1 6, 1 1 5, 3 130 1 97 1 140 1 139 4,3 5,3 1 200 50 11000 1 500 

10 9,6131,5 126,6 123 1 113 1 130 1 126 3,9 2,3 50 76 11000 1000 

11, 6 10 8,6 8,6 136 1 103 1 132 1 138 3,8 3. 5 1 5250 1 3900 11000 1000 
5,1 6,9124,5 120,2 133 1 113 1 136 1 130 3,6 4,2 50 60 500 600 
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EK- 3 

o 
o z NORMOTENSİF KRONİK RE NAL Y E T M E Z L İ K z Q) ..... > ...ı o ANP Prazma Aldostero Fraksiyonel Ortalama Serum il! 't1 -...ı 

.j..) il! Ol ~ 
O)o o (pg/ml) Renin Akt . (pg/ml) Sodyum Eksres Arteriyel Kreatinin Ol ...ı :>t ı::: il! • 

't1 o -...ı 
.j..) 

il! >ı . o (ng/ml/h) . yonu (%) Basınç (mg/dL) ::ı:: ıcı:(/) C) 
ı.ı -

1 Z.K E 28 5189 27 1,2 94 0.8 96 4,4 

2 M.A E 31 4995 24 1,4 131 1 100 9,1 

3 C.A E 32 4433 22 1, 3 130 1, 4 96 16, 3 

4 A.R.A E 38 4970 98 1,6 184 ANEFRİK 106 24,8 

c; ıı. V' F. ?Q 4 ı:;ı:;c; Rı ı 7 1 ~R c; Q 1 il t: 17.R 

6 O.Y E 61 5383 48 0.8 128 3 R 90 8-~ 

7 N.H E 30 4805 41 1.3 154 0.5 96 16 
8 M.Y E 53 4135 44 0,9 149. 0,6 - 96 17,2 ... 

9 Y.A E 33 5349 34 1,4 165 1,3 100. 6,1 
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EK- 4 

o l'il 
:> H z 
H~ U) 

~ z Cl)o ANP 
00 -H 

~ s: ~ U) u (pg/ml) 

1 Ö.D E 44 20 

2 S .D K 22 12 

3 H.A E 40 43 

4 N.B K 23 46 

5 R.A E 45 14 

6 N.Ö K 23 11 

7 S.T K 22 10 

8 K.K E 26 13 

9 C.A E 24 11 

10 M.A E 32 14 

SA~LIKLI GÖNÜLLÜLER 

PRA PA 
(ng/ml/h) (pg/ml) 

0,4 85 

0,2 52 

0,3 90 

0,4 78 

o, 4 43 

0,6 94 

0,5 61 

0,2 44 

0,3 50 

0,2 55 

Ortalama 
Arteriyel 

h"'"l "" 

93 

90 

93 

93 

90 

97 

93 

83 

90 

83 
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