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ÖZET

1973 yılında düzenlenen birinci dünya pulmoner hipertansiyon sempozyumunda (DPHS), pulmoner 
hipertansiyon (PH) tanımı ilk kez yapılmıştır. İstirahat halinde yapılan sağ kalp kataterizasyonu ile 
ortalama pulmoner arter basıncının (oPAB) > 25 mmHg olması kriter olarak belirlenmiştir. Ancak bu 
değer yeterli bilimsel veriler ile desteklenmemiş olup, ampirik bir değerdir. Güncel veriler ile normal 
bireylerde oPAB 14.0 ± 3.3 mmHg olduğu ve bu değerin 20 mmHg’yı geçmediği bilinmektedir. 2018 
yılında 6. DPHS’de PH tanımı için oPAB > 20 mmHg olarak önerilmiştir. Pre-kapiller ve post-kapiller 
PH ayrımında pulmoner kapiller uç basınç (PKUB) ile birlikte pulmoner vasküler direncin (PVD) de 
kullanılması önerilmektedir. Bu öneriler doğrultusunda yeni yayınlanan 2022 ESC/ERS Pulmoner 
Hipertansiyon Tanı ve Tedavi kılavuzundaki, PH tanımı ve klinik sınıflandırılması ile ilgili güncel ge-
lişmelerden bahsedilecektir.
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GİRİŞ

Pulmoner hipertansiyon (PH), birden fazla klinik du-
rumu içerebilecek, kalp ve damar hastalıklarının ve 
solunum hastalıklarının çoğunu daha da karmaşık 
hale getirebilecek fizyopatolojik bir bozukluktur (1). 
İlk olarak 1961 yılında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
Kronik Kor Pulmonale Uzman Komitesi’nin rapo-
runda istirahat durumunda yatar pozisyonda orta-
lama pulmoner arter basıncının (oPAB) 15 mmHg’yı 
geçmediği ancak yaştan bir miktar etkilendiği ve ke-
sinlikle 20 mmHg’yı geçmediğine değinilmiştir (2). 
Güncel verilere baktığımızda benzer şekilde Kovaks 
ve ark. yapmış olduğu sistematik derlemede, 1187 
sağlıklı gönüllünün dahil edildiği 47 çalışmanın ana-
lizi sonucunda istirahatte oPAB değerinin 14.0 ± 3.3 
mmHg olduğu ve bu değerin cinsiyet ve etnik köken-
den bağımsız, yaş ve duruştan çok az etkilendiği gös-

terilmiştir. Yine aynı çalışmanın verilerinde oPAB 14 
mmHg değeri alındığında, normalin üst sınırı istatis-
tiksel olarak 20 mmHg’yı geçmemektedir (3).

Pulmoner hipertansiyon tanımı, ilk olarak 1973 
yılında DSÖ tarafından Cenevre’de düzenlenen 1. 
Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumunda 
(DPHS) sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile belirle-
nen, dinlenme konumundaki ortalama pulmoner 
arter basıncının > 25 mmHg olması olarak raporlan-
mıştır (4). Toplantı raporunda, normal oPAB’ın 25 
mmHg’lik bu üst sınırının biraz ampirik olduğu ve 
keyfi olarak tanımlandığı kabul edilmiştir. Bu tanım, 
son yıllara kadar aşırı tanı ve tedaviyi engelleme ama-
cı ile değiştirilmeden kalmıştır (5-7). Altıncı Dünya 
Konferansına kadar da PH tanımlamasında yapılan 
tek değişiklik 2009 yılındaki 4. DPHS’de PH tanımın-
da oPAB değerinin 25 mmHg’ya eşit veya yüksek (≥ 
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25 mmHg) olması olmuştur (8). Özellikle Sistemik 
sklerozu (Ssk) olan hastalarda yapılan çalışmalarda, 
oPAB değeri 21-24 mmHg arasında olan hastaların 
prognozunun,  ≥ 25 mmHg olan hastalar ile benzer 
olduğu ve bu basınç aralığında da yine mortalite ve 
morbiditenin arttığı gösterilmiştir (9-11). Güncel bil-
giler ışığında, 6. DPHS’de, PH tanımı için oPAB > 20 
mmHg değerinin sınır olarak alınması önerilmiştir 
(12). Tabi burada PH’yi tanımlamak için kullanılan 
oPAB eşik değerinin tek başına klinik bir durumu 
karakterize edemeyeceğini ve patolojik süreci kendi 
başına tanımlamayacağını vurgulamak önemlidir. 
PAB yükselmesi, küçük pulmoner arterlerdeki yapı-
sal değişikliklerle ilişkili pulmoner vasküler hastalığa 
bağlı olabileceği gibi aynı zamanda kardiyak out-put-
taki (KO) artış, soldan sağa kardiyak şantlar, sol kalp 
hastalığında pulmoner kapiller uç basıncının (PKUB) 
yükselmesi ve hiperviskozite ile ilişkili durumlarda 
da olmaktadır.

2015 yılında yayınlanan ESC/ERS Pulmoner Hi-
pertansiyon Tanı ve Tedavi Kılavuzunda, Pulmoner 
Arteriyel Hipertansiyon (PAH) terimi, akciğer has-
talıkları, KTEPH veya nadir hastalıkları gibi diğer 
pre-kapiller PH nedenleri olmaksızın, PKUB ≤ 15 
mmHg ve PVD > 3 Wood ünite (WU) ile tanımlan-
makta iken 6. DPHS’de tüm pre-kapiller PH neden-
leri için bu kriterlerin sağlanması önerilmiştir (1,12). 
Yine 2015 kılavuzunda izole post-kapiller ve kombi-
ne pre ve post-kapiller PH ayrımında diyastolik ba-
sınç gradyenti (DBG) kullanılır iken 2018’deki Nice 
sempozyumunda bu parametre kriter olarak kullanıl-

mamıştır (12). Bu zamana kadarki rehberlerde PVD 
sınırı 3 WU iken, mevcut verilere dayanarak normal 
PVD’nin üst sınırı ve PVD’nin prognostik olarak ilgili 
en düşük eşiği yaklaşık 2 WU olarak kabul edilmiştir. 
Son çıkan ESC/ERS kılavuzunda PH tanımı istirahat 
halinde yapılan SKK ile oPAB değerinin > 20 mmHg 
olması olarak tanımlanmıştır. PVD değeri aşağı çe-
kilerek 2 WU eşik değer olarak kabul edilmiş, ancak 
PKUB değiştirilmemiştir (Tablo 1). Prekapiller PH; 
oPAB > 20 mmHg, PKUB ≤ 15 mmHg ve PVD >2 WU 
olarak tanımlanmıştır (13).

Pre-kapiller PH tanımı yaparken pulmoner vaskü-
ler direncin [PVD=(oPAB-PKUB)/KO] dahil edilme-
si önem taşımaktadır. PVD’nin kullanılması pre-
kapiller PH’yi, PKUB yükselmesi veya yüksek KO’ya 
bağlı PAB yükselmesinden ayırt edilmesini sağlamak-
tadır. Pre-kapiller PH, en iyi oPAB >20 mmHg, PKUB 
≤ 15 mmHg ve PVD > 2 WU olması ile tanımlanmak-
tadır. Pre-kapiller PH grup 1, 3 ve 4, grup 5’ten bazı 
hastalar ve nadiren de pre ve post-kapiller PH’lu 
Grup 2 hastalarından oluşmaktadır (Şekil 1). Bu PVD 
> 2 WU değeri pulmoner vasküler hastalığın varlığı-
nı düşündürmekte ve konjenital sistemik-pulmoner 
şantların cerrahi tedavilerinde yol gösterici olmakta-
dır. 6. DPHS’de, sol kalp hastalıklarına bağlı gelişen 
PH’de (Grup 2), pre-kapiller bileşene sahip hastaları 
tanımlamak için 3 WU’luk bir PVD eşik değeri öne-
rildi. Bu durum kombine pre ve post-kapiller PH’yi 
tanımlamakta olup kötü prognoz ile ilişkilendirilmiş-
tir.  Aynı zamanda PVD ≥ 3 WU varlığını sadece grup 
1 pre-kapiller PH tanımı ile sınırlandırmayıp aynı 

Tanımlar Özellikleri Klinik Durumlar 

PH oPAB > 20 mmHg

Pre-kapiller PH

oPAB > 20 mmHg

1, 3, 4, 5
PKUB ≤ 15 mmHg

PVD > 2 WU

İzole Post-kapiller PH

oPAB > 20 mmHg

2, 5
PKUB > 15 mmHg

PVD ≤ 2 WU

Kombine Pre ve postkapiller PH

oPAB > 20 mmHg

2, 5
PKUB > 15 mmHg

PVD > 2 WU

Egzersiz PH Dinlenme ve egzersiz arasındaki oPAB/KO eğim farkının >3 mmHg/L/dakika 
olması

KO: kardiyak output; oPAB: ortalama pulmoner arteriyel basınç; PKUB: pulmoner kapiller uç basıncı; PVD: pulmoner vasküler 
direnç; WU: Wood Unite; Grup 1: PAH; Grup 2: Sol kalp hastalığına bağlı PH; Grup 3: Akciğer hastalıkları ve/veya hipoksiye bağlı 
PH; Grup 4: Pulmoner arter tıkanıklıklarına bağlı PH; Grup 5: Belirsiz ve/veya multifaktöriyel mekanizmalara sahip PH.

Tablo 1. Pulmoner hipertansiyonun (PH) hemodinamik tanımları (13).
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zamanda tüm pre-kapiller PH formlarının tanımına 
dahil edilmesi önerilmiştir (12). Bu öneriler güncel 
ESC/ERS kılavuzunda da değişen yeni PVD > 2 WU 
değeri ile yerini almıştır (Tablo 1) (13).

Bazı hastalarda oPAP (> 20 mmHg) artmasına rağ-
men, PVD (≤2 WU) ve PKUB (≤ 15 mmHg) düşük 
seyretmektedir. Bu hastalar genellikle artmış pulmo-
ner kan akımı ile karakterizedir ve PH olmasına rağ-
men pre- veya pos-kapiller PH kriterlerini tamamen 
sağlamamaktadırlar. Bu hemodinamik durum “sınıf-
landırılmayan PH” olarak açıklanabilmektedir. Bu 
sınıflandırılamayan PH olan hastalar, doğumsal kalp 
hastalığı (DKH), karaciğer hastalığı, havayolu hasta-
lığı, akciğer hastalığı veya hipertiroidizm gibi oPAP 
artışını açıklayacak bir hastalıkla karşımıza çıkabilir. 
Genellikle bu hastaların klinik takibi önerilmektedir. 
Pulmoner kan akımı artışı olması durumunda etiyo-
lojisi araştırılmalıdır (Şekil 1) (13).

Egzersiz ile İlişkili PH’nin Tanımı

2004’te PH, istirahatte oPAB > 25 mmHg veya egzer-
siz esnasında oPAB >30 mmHg olarak tanımlanmış-
tır. Ancak 2008’deki 4. DPHS’de tanımın “egzersiz” 
kısmı kaldırılmıştır. Bu durum büyük ölçüde normal 
yaşlanma, egzersizle KO değişiklikleri ve pulmoner 
vasküler fizyoloji arasındaki karşılıklı belirsizlik-
lerden kaynaklanmaktadır. Egzersiz ile ilişkili PH 
2018’deki 6. DPHS’de tekrar değerlendirildi (12). İs-

tirahat halinde pulmoner basınçtaki artış, pulmoner 
vasküler hastalıklarda genellikle ileri dönemde orta-
ya çıkmaktadır. Mikrovasküler “rezervler” nedeniyle 
dolaşımın ≥ %50’si kaybolduğunda artık istirahatte 
de PAB artmaya başlamaktadır. PH’de semptomlar ilk 
olarak egzersizle ortaya çıkmakta olup erken dönem-
de hastalığın tespitine yönelik egzersizle ilişkili çalış-
malar yapılmıştır. Egzersizle artan KO’ya sekonder 
oPAB artış düzeyi arasındaki ilişki değerlendirilmiş-
tir. Genel olarak oPAB, normal bireylerde litre KO ba-
şına ≥ 1 mmHg yükselir, PH hastalarında, KO litresi 
başına ≥ 3 mmHg’lik artan direnci yansıtan bir artış 
vardır (14). Bununla birlikte egzersiz SKK ölçümleri; 
zaman alıcı, zor ve hızlı solunumsal döngü ve egzer-
siz KO ve PKUB ölçümlerindeki yanlışlıklar nedeniy-
le hataya açık olup bu tür verilerin oluşturulması zor 
ve klinik olarak pratik değildir (12). Son çıkan reh-
berde egzersiz ile ilişkili PH tanımı tekrar gündeme 
gelmiştir. Dinlenme ve egzersiz arasında oPAB/KO 
eğiminin > 3 mmHg/L/dakika olması egzersiz ile iliş-
kili PH olarak yeniden tanımlanmıştır (Tablo 1) (13). 
oPAB/KO eğimi büyük ölçüde yaşa bağlıdır ve sırtüs-
tü pozisyonda normalin üst sınırı 1,6-3,3 mmHg/L/
dakika arasında değişmektedir. 60 yaşın altındaki ki-
şilerde oPAB/KO eğimi > 3 mmHg/L/dakika olması 
fizyolojik değildir ve 60 yaş üstü sağlıklı bireylerde 
nadiren olabilmektedir (15). Egzersiz sırasında pul-
moner basınçta patolojik bir artış, egzersiz dispnesi 

Şekil 1. Pulmoner hipertansiyonun oluşum mekanizmasına göre sınıflandırılması.

KTEPH: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon, PAH: Pulmoner arteriyel hipertansiyon.
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olan hastalarda ve çeşitli kardiyovasküler durumlar-
da bozulmuş prognoz ile ilişkilidir. Artmış bir oPAB/
KO eğimi, egzersize anormal bir hemodinamik yanıtı 
tanımlamasına rağmen, pre-kapiller ve post-kapiller 
nedenlerin ayrımını yapmayı sağlayamamaktadır. 
PKUB/KO eğim eşiğinin > 2 mmHg/L/dakika olma-
sı, egzersiz ile ilişkili PH nedeninin pre- veya post-
kapiller ayrımını en iyi şekilde yapabilmektedir (13).

PH’nin Güncel Klinik Sınıflandırılması

PH klinik sınıflandırmasının temel ilkesi, benzer fiz-
yopatolojik mekanizmaları, klinik bulguları, hemodi-
namik özellikleri ve tedavileri benzer olan hastalık-
ları aynı ana başlıklar altında kategorize etmektir. 
Pulmoner hipertansiyon sınıflaması ilk olarak 1973 
yılında Cenevre’de DSÖ tarafından Primer Pulmoner 
Hipertansiyon Uluslararası Konferansında yapılmış 
ve sonrasında birçok değişikliğe uğramıştır (4). İlk 
sınıflamada PH, primer ve sekonder olmak üzere sa-
dece iki kategoriye ayrılmıştır. Bu sınıflama risk fak-
törleri ve/veya bilinen bir nedenin olup olmamasına 
göre yapılmıştır. 25 yıl sonra ikinci dünya sempozyu-
mu Fransa Evian’da toplanmıştır.

Patolojik ve klinik özellikleri benzer hastalıklar ka-
dar benzer tedavisi olan hastalıklar da gruplanarak 
beş kategoriye ayrılmıştır (16). Bu durum birçok kli-
nik çalışmaya ve PH tedavisi için sekiz farklı tedavi 
yönteminin uygulanmasına öncülük etmiştir. Üçün-
cü dünya sempozyumunda ise terminolojide önemli 
değişiklik yapılarak primer pulmoner hipertansiyon, 
idiyopatik pulmoner hipertansiyon olarak değiştiril-
miş ve pulmoner veno-okluziv hastalık ile pulmoner 
kapiller hemanjiyomatozis, pulmoner arteriyel hi-
pertansiyon (PAH) grubunda tek bir subgrup olarak 
yerini almıştır (17).

Dördüncü dünya sempozyumu 2008’de Dana Point 
Kaliforniya’da toplanarak pulmoner hipertansiyon 
sınıflaması güncellenmiştir (18). 2015 yılındaki ESC/
ERS ortak kılavuzunda, yeni tanımlanan gen mu-
tasyonları (BMPR2 en sık) kalıtsal PAH alt grubuna 
dahil edilmiştir. Yine kronik hemolitik anemiler; pa-
tolojik bulguları, hemodinamik özellikleri ve PAH te-
davisine yanıtı açısından farklılıkları nedeniyle Grup 
5’e taşınmıştır. Pulmoner veno-oklüzif hastalık/Pul-
moner kapiller hemanjiyomatozis (PVOH/PKH) grup 
1’ayrı alt başlığında kalmış ancak içeriği (idiyopatik, 
EIF2AK4 mutasyonu, ilaç, toksin ve radyasyona bağ-
lı, bağ doku hastalığı ve HIV enfeksiyonu ile ilişkili) 
genişletilmiştir. Yenidoğanın persistan PH, PAH için-
de ayrı bir alt başlık olarak ele alınmıştır (1).

6. DPHS’de hem erişkin hem de pediyatrik hastala-
ra uygun kapsamlı güncel bir sınıflama yapılmıştır. 
2022 yılında çıkan yeni ESC/ERS kılavuzunda, PH 
tanı ve tedavisine yönelik 2015 ESC/ERS Kılavuzla-
rından elde edilen sınıflandırmanın temel yapısı ve 
6. DHPS değişiklikleri korunmuştur (Tablo 2). Ana 
değişiklikler olarak idiyopatik PAH (İPAH) grubuna 
“vazoreaktivite testine yanıtsız” ve “vazoreaktivite 
testine akut yanıt verenler” olmak üzere iki alt başlık 
eklenmiştir. Bu grubun yanında kalıtsal PAH ve ilaç 
ilişkili PAH grubundaki hastalarda da benzer şekilde 
vazoreaktivite testi yanıtı olabilmektedir (13). Grup 
1 alt başlığı olan “Kalsiyum kanal blokerlerine uzun 
süre yanıt veren PAH” çıkarılmıştır. Bir diğer değişik-
lik ise PH riskinin yüksek olduğu durumları tanım-
lamak için, Grup 3 başlığı altındaki uykuda solunum 
bozukluğu” genel terimi yerine “hipoventilasyon 
sendromları” terimi kullanılmıştır. Tek nokturnal 
obstrüktif uyku apnesi genellikle PH nedeni değildir, 
ancak gündüz hiperkapnisine neden olan hipoventi-
lasyon sendromlu hastalarda PH sık görülmektedir.

Pulmoner hipertansiyon tüm yaş gruplarını etkileyen 
global bir sağlık sorunudur. Mevcut veriler PH preve-
lansının, dünya nüfusunun yaklaşık %1’i olduğunu 
düşündürmektedir. Yaşla birlikte özellikle > 65 yaş 
üzerinde, PH’un kardiyak ve pulmoner nedenlerinin 
artışına bağlı olarak prevelansı da artmaktadır. Dün-
ya genelinde PH en sık nedeni sol kalp hastalıklarıdır. 
Akciğer hastalıkları ve özellikle kronik obstrüktif ak-
ciğer hastalığı (KOAH) ikinci en sık nedendir. Altta 
yatan sebepten bağımsız olarak, pulmoner hipertan-
siyon gelişimi semptomların kötüye gidişi ve artmış 
mortalite ile ilişkilidir. Gelişmekte olan ülkelerde 
DKH, enfeksiyon hastalıkları (şistozomiyazis, HIV) 
ve yüksek rakım halen çalışılmayan ancak önemli bir 
PH nedenidir (13).

Grup 1: Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon

Güncel verilere göre ekonomik olarak gelişmiş ülke-
lerde PAH insidansı %6 ve prevelansı 48-55 olgu/
milyondur (19). Daha önceki bilgilerimize dayanarak 
genç ve kadın cinsiyetin daha fazla etkilendiği düşü-
nülmekteydi. Bu durum özellikle kalıtsal PAH için 
geçerli olup, son Avrupa ve Amerika verilerine göre 
genellikle daha yaşlı hastalar şu an PAH tanısı almak-
tadır [≥ 65 yaş, kardiyovasküler komorbiditeleri olan, 
cinsiyet dağılımı eşit] (20). PAH hastalarında en sık 
İPAH (%50-60) alt grubu görülmekle birlikte bunu 
bağ doku hastalığı ile ilişkili PAH, DKH ve porto-pul-
moner hipertansiyon takip etmektedir. PAH gelişimi 
ile ilişkili ilaç ve toksinler tanımlanmıştır.
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Grup 1.3, ilaç ve toksin kaynaklı PAH: Hekimle-
rin özellikli sürveyans gerektiren ilaçları belirleme-
lerine yardımcı olması için PAH’a neden olan ilaçlar 
“kesin” ve “olası” ilişki olarak iki alt başlıkta sadeleşti-
rilmiştir. Kesin ilişki, salgınlara, epidemiyolojik vaka 
kontrol çalışmalarına veya geniş çok merkezli serilere 
dayalı verilere sahip ilaçları içerir. Olası ilişkilendir-
me ise benzer etki mekanizmalarına sahip ilaçlarla 
birden fazla vaka serisi veya vakalar tarafından öne-

rilmektedir. Son verilere dayanarak, PAH’ın iki ilaç 
ve toksinle (amfetaminler/metamfetaminler ve da-
satinib) ilişkisi artık kesin olarak kabul edilmektedir 
(Tablo 3) (13).

Grup 1.5, Venöz/kapiller (PVOH/PKH) tutulu-
mu özelliklerine sahip PAH: Önceki sınıflamalar-
da PAH’ın sınıflaması içinde ancak ayrı bir alt başlık 
olan PVOH/PKH son güncellemede PAH alt grupları 

1. Pulmoner Arteryel Hipertansiyon (PAH)
1.1 İdiyopatik PAH
1.1.1 Vazoreaktivite testine yanıtsız
1.1.2 Vazoreaktivite testine akut yanıt verenler
1.2 Kalıtsal PAHa

1.3 İlaç ve toksinlerin neden olduğu PAHa

1.4 Diğer hastalıklar ile ilişkili PAH
1.4.1 Bağ Dokusu Hastalıkları
1.4.2 HIV enfeksiyonu
1.4.3 Portal Hipertansiyon
1.4.4 Konjenital kalp hastalıkları
1.4.5 Şistozomiyazis
1.5 Belirgin venöz ve kapiller (PVOH/PKH) tutulum bulguları olan PAH 
1.6 Yenidoğanın kalıcı PH sendromu

2. Sol kalp hastalıklarına bağlı PH
2.1 Kalp yetmezliği
2.1.1 Korunmuş sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlu
2.1.2 Düşük veya hafif düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlub
2.3 Kalp kapağı hastalıkları
2.4 Kapiller sonrası PH’ye yol açan doğumsal ve edinsel kalp-damar hastalıkları

3. Hipoksi ve/veya akciğer hastalıklarına bağlı PH
3.1 Obstrüktif akciğer hastalıkları veya amfizem
3.2 Restriktif akciğer hastalıkları
3.3 Karma restriktif ve obstrüktif bozukluk yapan diğer akciğer hastalıkları
3.4 Hipoventilasyon sendromları
3.5 Akciğer hastalığı olmaksızın var olan hipoksi (yüksek rakım gibi)
3.6 Gelişimsel akciğer hastalıkları

4. Pulmoner arter tıkanmasına bağlı PH
4.1 Kronik tromboembolik PH
4.2 Pulmoner arteri tıkayan diğer hastalıklarc

5. Mekanizması net bilinmeyen ve/veya çok faktörün etkisi ile olan PH
5.1 Hematolojik hastalıklard

5.2 Sistemik hastalıklare

5.3 Metabolik hastalıklarf

5.4 Diyalize giren veya girmeyen kronik böbrek yetmezliği
5.5 Pulmoner tümör trombotik mikroanjiyopati 
5.6 Fibrozan mediastinit

HIV: İnsan immün yetmezlik virüsü; PVOH: Pulmoner veno-oklüzif hastalık; PKH: Pulmoner kapiller hemanjiyomatozis
a: Kalıtsal PAH veya ilaç ve toksin ilişkili PAH hastalarında da vazoreaktivite testine akut yanıt olabilir.
b: Düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlu: ≤40%; hafif düşük sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonlu: 41-49%.
c: Pulmoner arteri tıkayan diğer hastalıklar: Sarkomlar (yüksek veya intermediate grade anjiyosarkomlar), diğer malign tümörler 
(renal karsinom, uterin karsinom, testisin germ hücreli karsinomu), non-malign tümörler (uterin leiyomyom gibi), bağ doku 
hastalığı dışı arteritler, konjenital pulmoner arter stenozisi ve hidatozis.
d: Kalıtsal ve edinsel kronik hemolitik anemiler ve kronik myeloproliferatif hastalıklar
e: Sarkoidoz, pulmoner Langerhans hücreli histiyositoz ve nörofibramatoz tip 1’i içermektedir.
f: Glikojen depo hastalıkları ve Gaucher hastalığını kapsamaktadır.

Tablo 2. Pulmoner hipertansiyonun (PH) güncellenmiş klinik sınıflandırılması.
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arasında yerini almıştır. Sistemik sklerozda olduğu 
gibi PAH yapan nedenlerin bir kısmında da önemli 
pulmoner venöz ve/veya kapiller tutulum bildirilmiş-
tir. PAH ve PVOH/PKH’yi oluşturan nedenlerin çoğu 
aynıdır ve hemodinamik ve klinik bulguların çoğu 
benzerdir. Belirgin venöz/kapiller tutulum prognozu 
da ileri derecede bozmaktadır. Benzerlikleri çok olsa 
da PAH’tan ayrıştığı en önemli nokta spesifik ilaç 
tedavisine verdiği yanıttır. Bu hastalar PAH spesifik 
ilaçlardan genelde fayda görmez hatta akciğer ödemi 

gelişerek klinikleri daha da kötüleşebilir. PVOH/PKH 
düşündürecek bulgular Tablo 4’te özetlenmiştir (12). 
Kalıtsal PVOH/PKH formlarında, ökaryotik translas-
yon başlatma faktörü 2α kinaz 4 (EIF2AK4) geninde 
otozomal resesif bialelik mutasyon tanımlanmıştır. 
Organik çözücülere, özellikle trikloretilene mesle-
ki maruziyet ve alkilleyici ajanlar (siklofosfamid, 
mitomisin-C) önemli venöz ve kapiler tutulumlu pre-
kapiller PH gelişimi ile ilişkilendirilmiştir (21).

Grup 2: Sol Kalp Hastalıklarına Bağlı PH

Avrupa ve Amerikada, kalp yetmezliği hastalarının 
%80’i 65 yaş üzerindedir. Post-kapiller PH, izole ve 
kombine dahil, korunmuş sol ventrikül ejeksiyon 
fraksiyonlu hastaların en sık, yaklaşık %50’sini et-
kileyen bir komplikasyondur. Sol kalp kapak hastalı-
ğının ağırlığı arttıkça PH prevelansı da artmaktadır. 
Ağır ve semptomatik mitral kapak hastalarının %60-
70’inde, semptomatik aort stenozunun %50’ye yakı-
nında PH eşlik etmektedir (13).

Grup 3: Akciğer Hastalıklarına ve/veya
Hipoksiye Bağlı PH

PH genellikle; KOAH ve/veya amfizem, intersitisyel 
akciğer hastalığı, kombine pulmoner fibrozis ve am-
fizem ve hipoventilasyon sendromlarında gözlen-
mektedir. Genelikle ileri parankimal ve intersitisyel 
akciğer hastalıklarında hafif PH görülmektedir.  Ça-
lışmalar solunum yetmezliği olan ağır KOAH hasta-
ları, volüm küçültücü cerrahi ve akciğer nakli adayı 
olan hastaların yaklaşık %1-5’inde oPAB > 35-40 
mmHg olduğunu göstermektedir. İdiyopatik pulmo-
ner fibrozis hastalarında oPAB ≥25 mmHg değeri, 
tanı anında hastaların %8-15’inde, ileri hastalıkta 
%30-50 ve son dönem hastalarda ise %60’ında tespit 
edilmiştir (13).

Kesin ilişkili Olası ilişkili

Aminoreks Alkilleyici ajanlar 
(siklofosfamid, mitomisin-C)a

Benfluoreks Amfetaminler

Dasatinib Bosutinib 

Deksfenfluramine Kokain

Fenfluramine Diazoksit

Meta-amfetaminler Hepatit C virüsünü doğrudan 
etkileyen ajanlar (Sofosbuvir)

Toksik kanola yağı İndirubin (Çin bitkisi Quing-
Dai)

İnterferon-α ve b

Leflunomide

L- triptofan

Fenilpropanolamine

Ponatinib

Selektif protozom 
inhibitörleri (carfilzomib)

Solventler (trikloroetilen)a

Sarı kantaron otu
a: Pulmoner veno-oklüzif hastalık.

Tablo 3. PAH’a neden olan ilaç ve toksinlerin 
güncel sınıflaması.

Solunum fonksiyonları
Azalmış DLCO (genellikle <%50)

Ağır hipoksemi

Toraks YRBT

Septal kalınlaşma

Sentrilobüler buzlu cam opasiteleri/nodüler

Mediastinal lenf nodu büyümesi

PAH tedavisine yanıt Akciğer ödemi olasılığı

Genetik özellikler Biallelik EIF2AK4 mutasyonu

Mesleki maruziyet Organik çözücü (trikloretilen)

DLCO: Karbonmonoksit difüzyon kapasitesi; YRBT: Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi; PAH: Pulmoner arteriyel hiper-
tansiyon.

Tablo 4. Venöz ve kapiller tutulumu gösteren bulgular.
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Grup 4: Kronik Pulmoner Arter Obstrüksiyonu ile
İlişkili Pulmoner Hipertansiyon

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon 
(KTEPH) tanısı konulan hasta sayısı gün geçtikçe 
artmaktadır. Muhtemelen hastalığın daha iyi anlaşıl-
ması ve pulmoner emboli (PE) sonrası dispneik kalan 
veya KTEPH gelişimi için risk faktörleri olan hastalar-
da bu durum için daha aktif tarama yapılması nede-
niyle arttığı düşünülmektedir. Güncel verilere göre, 
yetişkinlerde KTEPH insidansı %2-6 ve prevelansı 
26-38 vaka/milyondur (13). Halen PH olmaksızın 
kronik tromboembolik pulmoner hastalığı (KTEPD) 
olan hastalar, KTEPH merkezlerine sevk edilen has-
taların küçük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Grup 5: Belirsiz ve/veya Çok Faktörlü
Mekanizmalara Sahip Pulmoner Hipertansiyon

Klinik sınıflandırma sisteminin temeli 1998’de kurul-
duğundan itibaren grup 5 PH’de önemli değişiklikler 
olmuştur. Başlangıçta “pulmoner damar sistemini 
doğrudan etkileyen bozukluklar” olarak tanımlanan, 
daha sonra 2003’teki 3. DPHS (17) sırasında “çeşitli” 
olarak adlandırılan ve son olarak şu an belirsiz ve/
veya çok faktörlü mekanizmalara sahip PH formla-
rını içerir. Başından beri bu grup diğer gruplara kı-
yasla daha az çalışılmış PH formlarını temsil etmek-
tedir. Yine de şu anda grup 5’teki PH formlarının 
çoğu, dünya çapında henüz tanınmayan PH yükünün 
önemli bir bölümünü temsil etmektedir (22).

Grup 5’te yer alan klinik durumların temel özellikle-
rinden biri, PH gelişimini yönlendiren tanımlanmış 
baskın bir mekanizmanın olmaması ve bu sürece 
birden fazla fizyopatolojik durumun eşlik etmesidir 
(Tablo 5). Sınıflandırmanın son güncellemesinde, 
daha önce yer alan splenektomi ve tiroid hastalık-
ları PH yapan bir hastalıktan olmaktan öte, PH için 
bir risk faktörü olması nedeni ile sınıflandırmadan 

çıkarılmıştır. Kronik hemolitik anemilerin, özellikle 
b-talaseminin birçok mekanizma üzerinden yaptığı 
etkiyle PH oluşturduğuna ilişkin yapılan çalışmalar 
neticesinde bu gruba dahil edilmiştir (4,23-26).

Grup 5.1: Hematolojik bozukluklar: Kronik he-
molitik anemi, artmış PH riski ile açıkça ilişkilidir. 
Orak hücreli anemi varlığında PH, yüksek KO, sol 
kalp hastalığı, tromboembolik hastalık, değişen kan 
viskozitesi ve esas olarak nitrik oksitin tüketimine 
bağlı olarak endotelyal disfonksiyon ve bunların so-
nucu pulmoner vasküler hastalık gelişimi olmak üze-
re multifaktöriyel etkenler neticesinde gelişmektedir 
(12). Son yıllarda önemli başka bir kronik hemolitik 
anemi; b-talasemi ile ilgili önemli veriler oluşturul-
muştur. Derchi ve ark, 1309 b-talasemi hastasında 
invaziv hemodinamik değerlendirme yoluyla PH pre-
valansını değerlendirmiştir. Çalışmanın sonucuna 
göre vakaların %2.1’inde pre-kapiller PH doğrulanır-
ken, %0.3’ünde post-kapiller PH eşlik etmiştir (27). 
İleri yaş ve splenektomi, PH ile ilişkili bağımsız risk 
faktörleri olarak değerlendirilmiştir. Splenektomi, 
yukarıda bahsedilen b-talasemide olduğu gibi birçok 
hematolojik durumda PH gelişimi ile ilişkilendiril-
miştir. En önemlisi, kronik tromboembolik PH geli-
şimidir (28). Bununla birlikte, splenektomi varlığı ile 
başka hiçbir özel fenotip veya klinik davranış değişik-
liği ilişkilendirilmemiştir. 6. DPHS’de, splenektomi 
için spesifik bir sınıflandırmayı hak eden belirli bir 
durum yerine, PH için bir risk faktörü olarak düşü-
nülerek sınıflandırmadan çıkarılmıştır.

Grup 5.2: Sistemik ve metabolik bozukluklar: 
Grup 5’te sınıflandırılan sistemik hastalıklar ile iliş-
kili klinik durumların PH gelişmesi açısından risk 
taşıdığı bilinmektedir, ancak baskın fizyopatolojik 
mekanizmaların belirlenmesi, histopatolojik bulgu-
ların tanımlanması ve tedavi stratejileri konusunda 
veriler halen yetersiz olmaktadır. Bu nedenle sarko-

5.1 Hematolojik hastalıklar
Kalıtsal ve edinilmiş kronik hemolitik anemi
Kronik miyeloploriferaitf hastalıklar

5.2 Sistemik hastalıklar
Pulmoner Langerhans hücreli histiyositoz
Nörofibromatöz tip 1
Sarkoidoz

5.3 Metabolik hastalıklar
Gaucher hastalığı
Glikojen depo hastalığı

5.4 Kronik böbrek yetersizliği (hemodiyaliz gereken veya gerekmeyen)

5.5 Pulmoner tümör trombotik mikroanjiyopati

5.6 Fibrozan mediastinit

Tablo 5. Belirsiz ve/veya çok faktörlü mekanizmalara sahip PH.
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idoz, lenfanjiyoleiomyomatozis (LAM), pulmoner 
Langerhans hücreli histiyositoz, tiroid bozuklukları, 
Gaucher hastalığı, glikojen depo hastalığı ve nöro-
fibromatoz gibi çeşitli durumlar bu grupta sınıflan-
dırılmıştır. LAM ile ilgili olarak, 100’den fazla LAM 
hastasından oluşan önemli bir kohortta yapılan ya-
kın tarihli bir tarama çalışmasında (29), daha önce 
tarif edildiği gibi (30) LAM’daki PH’nin genellikle 
hafif ağırlıkta olduğunu göstermiştir. Prekapiller PH 
ile başvuran altı hastadan (%5.7) hiçbirinde oPAB > 
30 mmHg geçmemiştir. Ayrıca, PH’nin varlığı kötü 
akciğer fonksiyonu ile ilişkili olup, pulmoner basınç-
taki artışın parankimal tutulum ile ilişkili olduğunu 
düşündürmüştür. Bu bulgulara dayanarak, LAM’daki 
PH, grup 3’teki diğer parankimal akciğer hastalıkla-
rıyla birlikte değerlendirilmesi önerilmektedir.

PH’nin parankimal akciğer hastalığından pulmoner 
damarlara dıştan basısına, doğrudan miyokardiyal 
tutulum ve hatta granülomatöz arteriyopatiye kadar 
önemli ölçüde farklı faktörlerin bir sonucu olarak 
gelişebileceği gerçeği göz önüne alındığında, sarkoi-
doz hastalığı daha karmaşık bir durumdur. Belirgin 
akciğer parankimal hastalığının varlığı, sarkoidozla 
ilişkili PH hastalarında oldukça yaygın bir durumdur 
(31,32). Ancak sarkoidoz hastalarında sol ventrikül 
disfonksiyonunun varlığının da ihmal edilmemesi 
önerilmektedir. Bununla birlikte, sarkoidozda yaygın 
olarak görülen pulmoner damarların farklı histopato-
lojik paterni ve bazı vakalarda granülom oluşumu da 
dahil olmak üzere, henüz açıklığa kavuşturulmamış 
çok sayıda başka faktör mevcuttur. Sarkoidozu yeni-
den sınıflandırmak için akciğer parankim tutulumu 
ile sınırlandırılmayıp tekrar sınıflandırma yapılması 
uygun görülmemiş ve grup 5’te kalması önerilmiştir.

Tiroid hastalıkları ve PH arasında, otoimmüniteden 
yüksek ve düşük KO’a, sol ventrikül disfonksiyonuna 
ve damar proliferasyonuna kadar güçlü bir ilişki mev-
cuttur. PAH’lı hastalarda tiroid bozukluklarının pre-
velansı artmaktadır (33,34). Ayrıca tiroid disfonksi-
yonunun seviyesi de prognoz ile ilişkili olmaktadır 
(35). Bununla birlikte, splenektomiye benzer şekilde, 
tiroid disfonksiyonunun varlığı mutlaka spesifik bir 
klinik durumu karakterize etmez; PH yönetimi sıra-
sında özel olarak kontrol edilmesi gereken bir risk 
faktörü veya komorbidite özelliği taşımaktadır. Yeni 
veriler aksini kanıtlayana kadar, tiroid bozuklukları-
nı spesifik bir antite olarak sınıflandırmadan çıkarıl-
ması önerilmiştir.

Sonuç olarak ilk tanımından bu yana yaklaşık 50 yıl 
geçen ve giderek farkındalığın arttığı bir hastalık 

olan pulmoner hipertansiyon, multidisipliner yakla-
şım gerektiren içinde birden fazla hastalığı barındı-
ran bir fizyopatolojik bozukluktur. Halen kesin tanısı 
istirahat halinde SKK ile hemodinamik değerlendir-
me sonucu konulmaktadır. PH klinik sınıflandırılma-
sı, oluşum etyopatogenezine göre klinisyenin yak-
laşımına yol gösterici olmaktadır. Sistemik skleroz, 
sarkoidoz gibi sistemik otoimmün hastalıklar birden 
fazla mekanizmayı kullanarak PH nedeni olmaktadır. 
Hastalığın gelişimi ve seyrini anlamada halen iyi ta-
sarlanmış çok merkezli ve randomize kontrollü çalış-
malara ihtiyaç vardır.
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