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HI$STOLOJI$

• Elastik Arterler

• Ana pulmoner arter, lober, segmental,subsegmantal dallar

• Elastik liflerden oluşan çok katmanlı ağ

• Musküler Arterler

• Asiner damarlar, üst numaralandırılmış arteriyel dallar

• Elastik Lamina arasında iyi gelişmiş sirküler düz kas hücreleri mevcut

• Arteriyoller

• Düz kasları olmayan ince bir intima ve arterin eksternal elastik laminası



ANATOMİ-HİSTOLOJİ

• Arteriyoller asinüs içinde bölünmeye devam ederek alveoler kese etrafında 
sonlarak alveolar kapiller ağı oluşturur
• Her alveol yaklaşık 1800-2000 kapiller segmentle çevrili

• Yaklaşık kapiller yüzey alanı 70m2

• Pulmoner venler alveolar ağın kapillerinden çıkarlar
• Küçük düz kas hücre demetleri ve kollajenle ilişkili değişken sayıda elastik lamina

içerirler

• Valv içermezler

• Genel olarak iki büyük süperior ve iki büyük inferior pulmoner venle
sonlanırlar



FİZYOLOJİ

• Trakeobronşial ağaçta hava akımına direncin büyük bir kısmını büyük hava 
yollarında oluşmasına rağmen, pulmoner arter ağacındaki direncin çoğu 
küçük damarlarda(müsküler arter ve arteriyoller) oluşur

• Pulmoner dolaşım düşük basınçlı bir sistem

• Ortalama arteriyel basınç sistemik arteriyel basıncın altıda biri kadar

• Fizyolojik olarak kan akımında artış olduğunda basınç artışına neden 
olmaksızın bu akımı kompanse edecek bir istem vardır

• Dinlenme durumunda kapalı olan damarların açılması > Recruiment



FİZYOLOJİ

𝑃𝑉𝑅 =
𝑃𝑝𝑎 − 𝑃𝑙𝑎

𝑄

DAMAR YATAG( INDAKI$ BASINÇ

• Kan Akımı
• Kanın Akışkanlığı
• Akciğer Hacmi

• Damar Sayısı ve Yarıçap
• Humoral , nöral regülasyon ve mediatörler

• Hipoksi



PATOLOJİ

• Patolojik değişiklikler kısmen hipertansiyonun etiyolojisine, kısmen de 
hipertansiyona sekonder sebepler bağlıdır
• Ortak patolojik değişiklikler > PLEKSOJENİK PULMONER ARTERİYOPATİ

• Büyük elastik damarlarda çap genişlemesi ve zaman zaman lokal 
anevrizmalar

• Elastik ve büyük boy müsküler arterlerde intima fibrozisi

• Küçük damarlarda media kalınlaşması (En karakteristik bulgu)



PATOLOJİ

• Özellikle küçük ve orta boy müsküler arterlerde plesojenik pulmoner
arteriyopati

• İntimada hücresel proliferasyon(soğan kabuğu görnümü) ve fibrozis

• Pleksiform lezyonlar (Lokal damar dilatasyon odakları, lümen içinde yarıksı 
vasküler kanallar ile birliktelik gösterir)

• Fibrinoid nekroz( Damar duvarındaki homojen eosinofilik madde varlığı, 
genellikle damar duvarında infilamasyon olmadan endotel hasarı sonucu media
tabakasında fibrin ve diğer bazı proteinlerin birkimi)

• Vasküllit



TANIM

• PH, dinlenme sırasında sağ kalp kataterizasyonuyla ölçülen ortalama 
pulmoner arter basıncının 25mmHg’nın üstünde olması olarak tanımlanır

• Ortalama pulmoner arter basıncı=14±3 mmHg (Üst limit 20mmHg)

• Ortalama pulmoner arter basıncının 21-24mmHg olduğu durumların klinik 
önemi belirsizdir

• Bu sebeple ortalama pulmoner arter basıncının 21-24mmHg olduğu PH 
gelişme riski yüksek hastalar dikkatle izlenmelidir



TANIM

• Egzersizin ortalama pulmoner arter basıncı ve pulmoner vasküler dirençin
değişimi üzerindeki prognostik etkilerini gösteren güvenilir datalar 
olmaması sebebiyle ‘egzersiz sırasındaki PH’ tanınmlanamamıştır.

• 4. Dünya PH sempozyumu (Dana Point 2008) tanımlamasında daha önce 
kullanılan egzersiz kriteri çıkarılmıştır



PULMONER HİPERTANSİYONUN KİNİK 
SINIFLAMASI



PULMONER HİPERTANSİYONUN HEMODİNAMİK 
TANIMI



EPİDEMİYOLOJİ

• PH insidansı için uluslararası data kısıtlı

• İngiltere>Milyonda 97(E/K=1/8)

• ABD>Yüz binde 4.5-12.3(Ölüm Oranı)

• En sık görülen Grup 2

• Klinik olarak en sık karşılaşılanlar ise Grup 2-3



GRUP 1

• PAH/I$PAH>Milyonda 15/5.9(En Düşük Prevelans)

• PAH>Milyonda 2.4(En Düşük I$nsidans)

• Avrupada>Milyonda 15-60/5-10(I$nsidans/Prevelans)

• I$diopatik , Genetik, I$laç I$lişkili > Vakaların Yarısı



GRUP 1.1

• İdiopatik tip; herhangi bir ailesel PAH ve tetikleyici 
faktör olmadan sporadik hastalık anlamına 
gelmektedir.

• Yılda ortalama milyonda 0.9-2.6 vaka

• Ortalama tanı yaşı:50-65

• Kadınlarda daha sık



GRUP 1.2

• 1.2.2’de tanımlanan diğer mutasyonlar BMPR2 mutasyonlarına göre 
çok nadir

• BMPR2 vasküler hücre proliferasyonunun kontrolünde rol oynayan 
morfogenetik kemik proteinleri tip 2 reseptörünü kodlar

• BMPR2 mutasyonu ailesel vakaların %75’inde ve sporadik vakaların 
%25’inde mevcut

• BMPR1B 

• SMAD9

• Kaveolin 1 (CAV1)

• KCNK3



GRUP 1.3

• Kesin; İştah baskılayıcı ilaçlarla oluşana 
benzer bir salgın olması ya da geniş

kapsamlı, çok merkezli epidemiyolojik 
çalışmalarda klinik durumla ya da ilaçla 
PAH arasında bir bağlantı gösterilmesi 

durumu



GRUP 1.3

• Olası; tek merkezli bir olgu-kontrol 
çalışmasında ya da birden çok olgu 
serisinde bu ilişkinin gösterilmesi 
durumunda ya da dasatinibe bağlı 

PAH’de gerçekleştiği gibi, ilaç 
kesildikten sonra klinik ve hemodinamik

iyileşme gerçekleşirse



GRUP 1.3

• Mümkün; dikkat eksikliği bozukluğunun 
tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi, etki 

mekanizmaları kesin ya da olası 
kategorilerindekilere benzeyen ancak 
henüz araştırılmamış ilaçlar söz konusu 

olduğunda



GRUP 1.4

• Grupta en sık görülen bağ dokusu hastalıkları, bunun 
da en sık alt tipi sistemik skleroz

• Yılda milyonda 5-6 vaka



GRUP 1’

• Resesif Geçiş?

• Ökaryotik translasyon başlatma faktörü 2 alfa kinaz 4 
(EIF2AK4)’teki bi-allelik mutasyonların, bütün ailesel 
PVOH/PKH vakalarında ve histolojik olarak 
doğrulanmış sporadik PVOH/PKH olgularının 
%25'inde bulunduğu gösterilmiştir



GRUP 2

• Şiddetli sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan hastaların% 
60’ına yakın bölümünde ve ejeksiyon fraksiyonu korunmuş
kalp yetmezliği olan hastaların% 70’ine yakınında PH ile 
birlikte ortaya çıkabilir

• Sol taraflı kapak hastalıklarında PH’ın görülme sıklığı defekt
ve semptomların görülme şiddetiyle artar

• PH, şiddetli mitral darlığı bulunan bütün hastalarda ve 
semptomatik aort darlığı bulunan hastaların %65’inde 
bulunabilir

• Tanımlanan herhangi bir genetik geçiş gösterilememiştir



GRUP 3

• Hafif PH hem intersisyel akciğer hastalıklarında hem 
de KOAH’ta görülebilir

• Ağır PH ise amfizem-fibrozis sendromunda 
görülebilir

• Hipoksemik KOAH hastalarında gelişen PH’da
genetik polimorfizm gösterilmiştir



GRUP 4

• KTEPH prevelansı ve insidansı sırayla milyonda 3.2 ve 
0.9

• Akut pulmoner emboliden sonra KTEPH gelişme riski 
%0.5-2.4

• KTEPH olgularının %74’ünde akut PE geçmişi mevcut

• KTEPH olgularının %31’inde trombofilik bozukluklar, 
%3.4’ünde splenektomi mevcut

• Tanımlanan herhangi bir genetik geçiş
gösterilememiştir



GRUP 5



SEMPTOMLAR

• PH semptomları non-spesifiktir ve genelikle sağ ventrikül disfonksiyonuna
bağlıdır

• Semptomlar tipik olarak egzersizle artar. Sadece ileri vakalarda dinlenme 
halinde semptomlar görülebilir



SEMPTOMLAR

SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR

• Nefes darlığı

• Yorgunluk

• Güçsüzlük

• Angina

• Senkop

DAHA NADİR GÖRÜLEN 
SEMPTOMLAR

• Kuru öksürük

• Egzersizle tetiklenen bulantı

• Egzersizle tetiklenen kusma



SEMPTOMLAR

• Hemoptizi > Hipertrofiye uğramış bronşial arter rüptürü sonucunda

• Ses Kısıklığı > Dilate pulmoner arterin sol rekürren laringeal sinire basısı 
sonucu

• Ronküs > Dilate pulmoner arterin büyük hava yollarında basısı sonucu

• Miyokardiyal İskemi > Dilate pulmoner arterin  ana koroner artere basısı 
sonucu

• Kardiyak Tamponad > Pulmoner arterin yırtılma veya disseksiyonu sonucu



FİZİK MUAYENE

• Sol parasternal lift

• I$kinci kalp sesinin pulmoner
komponentinde belirginleşme 
>Geniş Çiftleşme

• 3. Kalp Sesi

• Pansistolik Üfürüm > Triküspit
Yetmezlik

• Diyastolik üfürüm >Pulmoner
Yetmezlik

• Jügüler Venöz Dolgunluk

• Hepatomegali

• Asit

• Periferik Ödem

• Soğuk Ekstremiteler

Ral-wheezing genellikle duyulmaz



FİZİK MUAYANE

• Telenjektzi

• Dijital ülserasyonlar Skleroderma

• Sklerodakitili

• Spider nevi

• Testiküler Atrofi Karaciğer Hastalıkları

• Palmar Eritem



FİZİK MUAYANE

• Selofan ral > İntersisyel Akciğer Hastalıkları

• Clubbing >  İntersisyel Akciğer Hastalıkları, Karaciğer hastalıkları, 
Pulmoner Veno-Okluzif Hastalık, Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları



TANISAL İNCELEME

EKG

PAAC FİLMİ
SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ-KAN GAZI

EKO

VENTİLASYON-PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME

KAN TESTLERİVE İMMÜNOLOJİ
ABDOMİNAL ULTRASON

SAĞ KALP KATETERİZASYONU VE VAZOREAKTİVİTE

GENETİK TESTLER



EKG

• Anormal EKG bulguları tanıyı desteklerken normal bir EKG tanıyı dışlamaz

• I$leri hastalıkta EKG değişikleri daha sık görülür
• P Pulmonale

• Sağ Aks Deviasyonu

• Sağ Ventrikül Hipertrofisi

• Sağ Ventrikül Strain

• Sağ Dal Bloğu

• QT aralğında uzama

• Supraventriküler aritmiler (Özellikle atrial flutter,atrial fibrilasyon) ileri 
hastalıkta görülürken, ventriküler aritmiler daha nadir



EKG



PAAC FİLMİ

• Anormal PAAC bulguları tanıyı desteklerken normal bir PAAC tanıyı dışlamaz

• PH’in derecesi radyografik anormalliklerin boyutu ile bağlantılı değildir

• IPAH’lı hastaların %90’nında tanı anında PAAC’de patoloji mevcut

• Pulmoner Arter Dilatasyonu

• Periferal kan damarlaında ani kaybolma

• Sağ atrium genişlemesi

• Sağ ventrikül genişlemesi

• PAAC filmi daha çok grup 2 ve 3’ten kaynaklı hastalığın tanısında yardımcı



Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard, <a href="https://radiopaedia.org/">Radiopaedia.org</a>. From the case <a href="https://radiopaedia.org/cases/8653">rID: 8653</a>



SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ-KAN GAZI

• Solunum fonksiyon testleri ve kan gazı altta yatan hastalığı tanımlamak için 
kullanılır.

• Genellikle PAH’li hastalar hastalığın şiddetine göre akciğer hacimlerinde 
azalma olur

• PH’da difüzyon kapasitesi normal olmakla birlikte, çoğu hastada DLCO 
azalmıştır.
• Azalmış DLCO > Pulmoner Venö-Oklüziv Hastalık, Bağ Dokusu Hastalıkları, 
İntersisyel Akciğer Hastalıkları



SOLUNUM FONKSI$YON TESTLERI$-KAN GAZI

İNTERSTİSYEL AKCİĞER 
HASTALIKLARI

• Rezidüel Volümde Azalma

• Azalmış DLCO

• Kan gazında Po2 normal veya 
azalmış ,  PCo2 azalmış

KOAH

• Rezidül Volümde Artma

• Azalmış DLCO

• Kan gazında Po2 azalmış, PCo2 
normal veya artmış

Kombine amfizem/fibrozis spirometri bulguları  yalancı olarak normal olabilir fakat DLCO genellikle düşüktür



EKO

• Transtorasik ekokardiyografi, PH'nin kalp üzerindeki etkilerini 
görüntülemek ve PAB'ı tahmin etmek için kullanılır

• PH şüphesi varsa EKO her zaman yapılmadır

• PH tedavisinin uygulanması düşünüldüğü durumlarda EKO tedavi kararını 
desteklemek için yeterli değildir, sağ kalp kateterizasyonu uygulanmalıdır.



EKO

• Sistolik PAB = [4 x (Triküspit yetersizlik akımı hızı)2] + Sağ atrial basınç

• Sağ atriyal basınç subkostal görüntüden inferior vena kavanın çapı ve venin
solunum sırasındaki degişkenliğine (inspiratuar kollaps) göre tahmin edilir 

• IVC çapı<2.1--Kollaps >%50 »»»» Sağ atrium basıncı 3mm Hg(0-5mmHg)

• IVC çapı>2.1--Kollaps < %50 »»»» Sağ atrium basıncı 15mm Hg(10-20mmHg)

• IVC çapı ve kollaps uyumsuz »»»» Sağ atrium basıncı 8mm Hg(5-10mm Hg)

• PH’ı TYAH cut-off değeri kullanılarak güvenilir şekilde tanımlamak mümkün 
değildir



EKO

• Sadece EKO ile yapılan PAB tahmini asemptomatik, hafif PAB olguları için 
uygun değildir.

• PH’dan şüphenilen olgularda triküspit yetersizlik akımı hızı'den bağımsız 
olarak PH şüphesini artıran diğer ekokardiyografik değişkenler her zaman 
aranmalıdır

• EKO,PH’dan kuşkulanılan olgularda PH’un nedenlerini saptamada yararlı 
olabilir>Doğumsal Kalp Hastalıkları, Sol Kalp Yetmezliği



EKO

A.Ventriküller B.Pulmoner Arter C.İnferior Vena Kava ve 
Sağ Atrium

Sağ venrikül/sol ventrikül
bazal çap oranı > 1

Sağ ventikül çıkış akımı 
doppler hızlanma zamanı 
<105m/sn ve/veya 
midsitolik çentiklenme

Azalmış inspratuar kolapsla
birlikte inferior vena kava 
çapı > 21mm 

İntraventriküler septumun
düzleşmesi(Sol ventrikül
eksantritise indeksi sistol 
ve/veya diastolde > 1.1)

Erken diyastolik pulmoner
yetersizlik akım hızı > 
2.2m/sn

Sağ atrium alanı(sistol 
sonu) > 18cm2

PA çapı > 25mm

EKO bulgularına göre olasılık düzeyini değiştirmek için listedeki en az iki farklı 
kategoriden (A/B/C) ekokardiyografik bulgular mevcut olmalıdır



EKO

• Ekokardiyografik incelemeden elde edilen sonuçlar PH olasılığını 
belirlemeyi amaçlamalıdır



EKO

• Klinik anlamda EKO hastalarda 
sağ kalp kateterizasyonu
gerekliliğine karar vermek 
amacıyla kullanılır



VENTİLASYON-PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ

• PH’lı hastalarda özellikle KTEPH’i taramak için yapılır

• Düşük ya da orta olasıklı bir V/Q sintigrafisi KTEPH’i %90-100 sensitivite ve 
%94-100 spesifite ile dışlar fakat genellikle tanı koydrucu değildir

• Eşleşmemiş perfüzyon defektleri KTEPH’te görülmekle birlikte pulmoner
veno-oklüviz hastalık gibi vasküler hastalıklarda da görülebilir.



BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

• Pulmoner Hipertansiyon

• Artmış Pulmoner Arter Çapı ≥29mm

• Pulmoner Arter/Çıkan Aorta Çapı Oranı ≥1

• 3-4 Lobta Segmental Arter/Bronş oranı ≥ 1



Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard, <a href="https://radiopaedia.org/">Radiopaedia.org</a>. From the case <a href="https://radiopaedia.org/cases/8652">rID: 8652</a>
Case courtesy of Dr Alexandra Stanislavsky, <a href="https://radiopaedia.org/">Radiopaedia.org</a>. From the case <a href="https://radiopaedia.org/cases/12644">rID: 12644</a>



BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

• Vasküler, kardiyak, parankimal ve mediastinal anormallikler hakkında bilgi 
sağlar. 

• Amfizem-İntersisyel Akciğer Hastalıkları ayrımında

• PVOH > Yaygın santral buzlu cam görünüm ve interlobüler septumda
kalınlaşmayla tipik interstisyel ödem değişiklikleri, lenfadenopati, plevral
efüzyon bulguları 

• PH hastalarını 1/3’ünde fazlasında buzlu cam görünümleri mevcut

• Pulmoner Kapiller Hemanjiyomatoz > İki taraflı yaygın interlobüler septumda
kalınlaşma ve sınırları belirsiz, küçük, sentrilobüler opasiteler



BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

• Kontraslı toraks BT anijografi cerrahiye uygun KTEPH vakalarını 
belirlemede yardımcı olur

• KTEPH olan çoğu hastada pulmoner endarterektomi uygulamsından yarar 
göreceğini öngörmek için pulmoner anjiografi yapılmaktadır

• Pulmoner anjiografide deneyimli personel gereksinimi vardır

• Kontraslı torask BT’de pulmoner anjiografiye benzer veya yakın derecede tanı 
koymakta olup daha az invaziv bir işlemdir.     



MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME(MR)

• Sağ ventrikül büyüklüğü,  kütlesi, morfolojisi ve fonksiyonları, kan akımının 
değerlendirilmesi, kardipak output, atım hacmi ve pulmoner arter 
distansiyonu hakkında non-invaziv şekilde bilgi verir

• Konjenital kalp hastalıklarında eğer eko yetersiz ise MR tanıda yardımcı 
olabilir

• Özellikle pulmoner emboli düşünülen gebe veya genç hastalarda, iyot bazlı 
kontrast madde alerjisi olanlarda ve KTEPH vakalarında MR anjiografinin
kullanımı konusunda çalışmalar mevcuttur



KAN TESTLERİVE İMMÜNOLOJİ

• PH tanısında yararlı değil fakat bazı spesifik PH alt gruplarını ve uç organ 
hasarını belirlemek için kullanılabilir

• Tüm hastalardan rutin hemogram,biyokimya ve tiroid fonksiyon testleri 
istenmelidir

• KCFT Yüksekliği > Portal hipertansiyon, karaciğer hastalığı, endotelin reseptör 
antagonistleri

• TFT  Yüksekliği > Sık görülebilir ve hastalığın seyri sırasında gelişebilir 



KAN TESTLERİVE İMMÜNOLOJİ

• Serolojik Testler > Konnektif Bağ Dokusu Hastalığı, HIV, Hepatit 

• IPAH’lı hastaların %40’ına yakınında 1:80 titrede ANA pozitifliği mevcut

• KTEPH’li olgularda trombofili paneli araştırılmalıdır.

• BNP, PH’lı olgularda yüksek olabilir ve bu hastalarda bağımsız bir risk 
faktörüdür



ABDOMİNAL ULTRASON

• Kan testlerine benzer şekilde PH alt tiplendirlmesi açısından yararlı

• Ultrason portal hipertansiyonu onaylayabilir ama dışlayamaz



SAĞ KALP KATETERİZASYONU VE VAZOREAKTİVİTE

• Sağ kalp boşlukları ve pulmoner arter basıncının bir kateter yardımı ile direkt 
ölçümüdür

• Kişisel ölçüm farkları minimaldir

• Altın standart yöntemdir ve SKK diğer  incelemeler tamamlandıktan sonra 
yapılmalıdır

• SKK, PH ve KTEPH tanısı doğrulamak, hemodinamik bozukluğun ciddiyetini 
değerlendirmek ve seçilmiş hastalarda vazoreaktivite testi  yapılması amacıyla 
kullanılır

• SKK sırasında şu değişkenler kaydedilmelidir: PAB (sistolik, diyastolik ve ortalama), 
sağ atriyal basınc ̧, PKWBB ve SV basıncı,kalp debisi (üç kez ölçülmeli)



SAĞ KALP KATETERİZASYONU VE VAZOREAKTİVİTE

• Sol ventrikül diyastolik basıncının 

ölçülmesi PAWB’ı yüksek olan olgularda 
yanlış sınıflamama yapılmaması 
açısından önemlidir

• Ekokardiyografik olarak sistolik ve/veya 
diyastolik sol ventrikül disfonksiyonu
olan, klinik olarak koroner arter hastalığı 
risk faktörleri olan veya korunmuş
ejeksiyon fraksiyonu ile birlikte kalp 
yetmezliği olan hastalarda SKK ile birlikte 

sol kalp kateterizasyonu daha az oranda 
tercih edilmelidir.



SAĞ KALP KATETERİZASYONU VE VAZOREAKTİVİTE

• Sol kalp hastalığına bağlı  PH tanısı için PAWB ölçülmelidir. PAWB sol ventrikül
basınçlarını göstermekle birlikte değişkenlik gösterebilir

• PAWB ölçümünün yorumlanmasının klinik bağlamda yapılması gerekir.Sol kalp 
yetmezliği bulunan pek çok hastada diüretik kullanımına bağlı PAWB < 15mmHg 
olarak bulunabilir. Bu sebeple akut hacim değişikliklerinin sol kalp üzerindeki 
etkisi göz önünde bulundurmalıdır
• Kısıtlı datalarda 500cc’lik sıvı bolusunun güvenli aralıkta olduğunu ve PH hastalarının 

sol kalp yetersizliği bulunan hastalardan ayırt edilebileceği söylenmektedir

• Sol kalp yetmezliği bulunan hastalarda ezgersizde hemodinamik değişiklikler de 
kullanılabilir 



SAĞ KALP KATETERİZASYONU VE VAZOREAKTİVİTE

• Pulmoner vazoreaktivite testi SKK ile aynı anda yüksek doz kalsiyum kanal 
blokörlerinde yarar görecek hastaları belirlemek için kullanılır

• IPAH, HPAH, İlaç ilişkili PAH > Diğer PAH tipleri için VRT testi yanıltıcı olabilir ve 
cevap çok nadirdir

• İnhale nitrik oksid (NO) altın standart fakat iv epoprostenol, iv adenosine
veya inhale iloprost kullanılabilir. Kalsiyum kanal blokörleri, oksijen ve 
fosfodiesteraz 5 inhibitörleri veya diğer vazodilatatörlerin kullanımı 
önerilmemektedir



SAĞ KALP KATETERİZASYONU VE VAZOREAKTİVİTE

• Pozitif akut yanıt kalp debisinin arttığı ya da değişmediği koşullarda 
ortalama PAB değerinde ≥10 mmHg azalma ile mutlak ortalama PAB 
değerinin ≤40 mmHg olması şeklinde tanımlanmaktadır 

• Bu ölçütleri İPAH hastalarının yalnızca yaklaşık %10’u uygun olmaktadır



SAĞ KALP KATETERİZASYONU VE VAZOREAKTİVİTE



GENETİK TESTLER

• Sporadik veya ailesel PH veya PVOD / PCH hastalarına, hastalığa neden olan mutasyon 
taşıma ihtimalinin güçlü olması nedeniyle genetik test ve danışmanlık yapılması 
önerilmelidir

• Genetik danışmanlık ve MPR2 mutasyon taraması deneyimli merkezler tarafından 
sporadik veya anoreksijenler tarafından indüklendiği düşünülen IPAH hastalarına ve 
ailede PH öyküsü olan hastalara önerilmelidir. Ailesel PH hastalarında veya 40 yaşın 
altındaki IPAH hastalarında BMPR2 mutasyonu tanımlanmadığında veya kişisel veya ailevi 
kalıtsal hemorajik telanjiektazi öyküsü olan hastalarda PH meydana geldiğinde ACVRL1 
ve ENG genlerinin taranması yapılabilir. BMPR2, ACVRL1 ve ENG genlerinde hiçbir 
mutasyon tanımlanmadığı takdirde, nadir mutasyonların taranması düşünülebilir (KCNK3, 
CAV1, vb.)



GENETİK TESTLER

• Sporadik veya ailesel PVOH/PKH hastaları EIF2AK4 mutasyonları için 
taranmalıdır. EIF2AK4 mutasyonu varlığı histolojik onay olmaksızın PVOH/ 
PKH teşhisini doğrulamak için yeterlidir



TANI ALGORİTMASI
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