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HİPERTANSİYON 

 Koroner kalp hastalığı 

 İnme 

 Konjestif kalp yetmezliği 

 Son dönem böbrek hastalığı 

 Periferik damar hastalığı  

 

 için değiştirilebilir en önemli risk 
faktörüdür. 



HĠPERTANSĠYON 

AMAÇ  

 1. Hedef KB a ulaşmak 

 2. HT prevalansını düşürmek 



 Avrupa’daki epidemiyolojik veriler, 

 ABPM yanında, HBPM prognostik önemi, tanı ve 

tedavideki yeri kuvvetlendi, 

 Gece kan basıncı, beyaz önlük hipertansiyonu ve 

maskelenmiş HT prognostik önemi güncellendi 

 Total kardiyovasküler risk değerlendirmesi için kan 

basıncı, kardiyovaküler risk faktörleri, asemptomatik 

organ hasarı ve klinik komplikasyonların birarada 

değerlendirilmesi tekrar vurgulandı, 



2007’den 2013’e ne değişti? 

 Asemptomatik organ hasarlarının prognostik önemi 
güncellendi 

 Fazla kilonun riski ve hedef vücut kitle indeksi tekrar 
değerlendirildi 

 Gençlerde hipertansiyon ele alındı 

 Antihipertansif tedavinin başlanmasında daha fazla kanıta 
dayalı kriter getirildi ve yüksek normal kan basıncında ilaç 
önerilmedi 

 Tedavide daha fazla kanıta dayalı kriter oldu ve hedef sistolik 
kan basıncı hem yüksek hem düşük kardiyovasküler riske 
sahip bireylerde <140 mmHg olarak bildirildi 

 

 

 



2007’den 2013’e ne değişti? 

 Başlangıç monoterapisine herhangi bir öncelik 
verilmeden yaklaşımda serbestlik getirildi  

 İkili kombinasyon ilaç kullanımında öncelikler 
şeması yenilendi 

 Hedef kan basıncına ulaşmada yeni tedavi 
algoritması sunuldu 

 Özel durumlarda tedavi stratejileri bölümü 
genişletildi 

 Yaşlılarda HT tedavisinde öneriler yenilendi. 

 Octogenarianlarda (80-89 yaş) ilaç tedavisi 
sunuldu 

 Dirençli HT’a özel dikkat ve yeni tedavi 
yaklaşımları getirildi. 

 

 

 

 
 

 



 



 



Epidemiyoloji 

 2003 ve 2007 ESH/ESC kılavuzlarında sunulan HT ile 
kardiyovasküler ve renal morbid ve fatal olay ilişkisi tekrar 
özetlendi: 

 

 Tüm yaşlarda ve etnik gruplarda ofis kan basıncı ile KV 
olay insidansı (inme,MI, ani ölüm, KY, PAH,SDBY) 
arasında bağımsız sürekli ilişki vardır, ek risk faktörleri de 
önemlidir 

 50 yaşın üstünde SKB DKB dan KV olay için daha iyi bir 
öngördürücü iken, yaşlılarda nabız basıncının muhtemel ek 
bir prognostik öneme sahip olduğu bildirildi.  

 Ofis dışı ölçümlerle (ABPM, HBPM) KV olaylar arasında 
da sürekli ilişki vardır 



HT tanım ve sınıflaması 

 



HT prevalansı 

 Genel popülasyonda %30-45, 

 Yaşla birlikte artmakta 

 Ülkeler arası farklar bulunmakta 

 DSÖ Batı Avrupa ülkelerinde ölüm oranları 

azalırken, Doğu Avrupa ülkelerinde arttığını 

tesbit etti. 

 

 

 



KV Risk Hesaplaması 

 HT hastalarının çoğunda ek KV risk faktörleri 

vardır 

 Antihipertansif tedavi stratejisi risk grubuna göre 

değişebilir 

 Tedavinin cost-efektif olması için risk skorlaması 

yapılmasında fayda vardır 

 



SCORE 

 

 Kompütarize programlar 

 10 yıl içinde KV (yalnız koroner değil) 

hastalıktan ölüm riskini yaş, cinsiyet, sigara 

alışkanlığı, total kolesterol ve SKB’a dayanarak 

kontrol eder. 



KV Risk  



 



 

Toplam KV risk değerlendirme için 

öneriler 



Tanısal değerlendirme 

 HT tanısını teyit ediniz 

 Sekonder HT nedenlerini tesbit ediniz 

 KV risk, organ hasarı ve eşlik eden klinik durumları 
değerlendiriniz 

 YANİ: 
 Kan basıncını ölçünüz 

 Aile öyküsü, medikal öykü alınız 

 Fizik muayene yapınız 

 Laboratuar inceleme ve ileri tanısal testleri yapınız 

 Bunların bazıları tüm hastaları bazıları özel hasta grupları için 
gereklidir 

 

 



Kan Basıncı ölçümü 

 Civalı sifingomanometreler out 

 Oskültatuar veya osilometrik semiotomatik 

sifingomanometreler in 



 Üst kol ölçümde tercih edilir, manşon ölçüleri uygun olmalıdır 

 İki kol arasında belirgin (>10 mmHg) sürekli fark varsa yüksek 
olan koldan takip önerilir 

 Aynı anda iki koldan ölçümde fark varsa KB değişkenliğine bağlı 
olabilir, 

 Yaşlılarda, diabetiklerde, ortostatik hipotansiyon beklenen diğer 
durumlarda KB ayağa kalkıştan 1 ve 3 dak sonra bakılmalıdır. 3 
dak sonra SKB ≥20 mmHg, DKB ≥10 mmHg ise ortostatik 
hipot. tanımlanır, mortalite ve KV olay için risk yaratır, 

 Ofiste kısa süreli otomatik kan basıncı ölçümü yapılabilir 
(ABPMVE HBPMe yakın sonuç verebilir) 

 Nabız hızı mutlaka bakılmalıdır, istirahat kalp hzı 
hipertansiyonda bağımsız olarak KV morbid veya fatal olaylarla 
ilişkilidir. 

 



Ofis dıĢında kan basıncı ölçümü 

 KB hakkında ofis ölçümünden daha gerçek veri 

sağlar 

 ABPM ve HBPM birbirini tamamlayıcı olup, 

alternatif değildirler 

 Kullanılan cihazlar 6 ayda bir kalibre 

edilmelidirler 

 



Ofis dıĢında kan basıncı ölçümü 

 



Evde kan basıncı ölçümü 

 Eğitimli bakıcı veya aile üyesi gerekebilir 

 Bilekten ölçen cihazlar önerilmemekte ancak çok 

obez kalın kol çevresi olan bireylerde 

kullanılabilir 

 Doğru değerlendirmeiçin KB 3-4 gün, ideali 

ardışık 7 gün sabah ve akşam ölçülmelidir 



Evde kan basıncı ölçümü 

 ANCAK 

  ölçümlerin %2-35’inin not edilmediği 

 %7-9’unun ekleme olduğu 

 Hafızadaki kayıtla yazılı kaydın birbirini tutma oranı 

%68-76 

 %37 doktora hiç bilgi vermiyor 

 

Parati G & Omboni S. Blood Pressure Monitoring 2010, 15:285-295 



Evde Tansiyon Ölçen Bir Alet Var mı?  

46,6

53,4

Evet

Hayır
n=1466

n=1281

Türkiye ev kan basıncı ölçüm aletleri çalışması. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 2011 



Tüm Aletlerin Sayısının Dağılımı 

(1421 Aletin Dökümü) 

60,1%
24,5%

15,1%

0,3%

Otomatik (bileğe takılan-
elektronik

Otomatik değil (Civalı-
aneroid)

Otomatik (kola takılan-
elektronik)

Boş

n=4

n=854

n=215

n=348



Cihazla ilgili anormallikler 

 Kaf yırtıkları 

 Kaf uyumsuzlukları 

 Manometre çatlakları 

 Manometreden hava kaçakları 

 Manometre göstergelerinin “0” noktasında olmaması 

 Dijital cihaz pil sorunları 

 Klinik çalışmalarla güvenilirliğinin kanıtlanmamış olması  

 

n=418 (%92) 

 Turgutalp K ve ark. 15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Nisan 2013/Antalya  
 



Doğru marka ve model ile ölçüm 

yapılmalıdır 

 

http://www.dableducational.org   

http://www.bhsoc.org//index.php?cID=246 

 



Evde kan basıncı ölçümü 

 Telemonitorizasyon ve akıllı telefon uygulamaları 

ümit verici görünmekte 

 



Beyaz önlük (izole ofis) hipertansiyonu 

 Beyaz önlük HT prevalansı ortalama%13 tür 

 Yaş, kadın cinsiyet ve sigara içmeme ile artar 

 Beyaz önlük HT tanısını 3-6 ayda teyit edin ve 

ofis dışı ölçümlerle yakın takip edip araştırın 

 %55’i evre 1, %10’u evre 3 HT’a karşılık gelir 

 Sürekli HT a göre organ hasarı ve 

kardiyovasküler olay daha azdır 

 

 

 

 



Maskeli (izole ambulatuar) 

hipertansiyon 
 Maskeli HT prevalansı: %13 (%10-17) 

 Maskeli HT’a sıklıkla eşlik eden diğer risk faktörleri: 
 Asemptomatik organ hasarı 

 Artmış DM ve nefropati riski 

 Sürekli HT 

 KV olay riski normotansiyona göre 2 kat artmıştır ve insidansı 
sürekli HT’a benzerdir 

 Ofis KB a göre ofis dışı ölçümün yüksek olmasına neden olan 
faktörler: 

 Genç yaş, Erkek cinsiyet, Sigara, Alkol alımı, Fizik aktivite, 
Egzersizin uyardığı HT,Anksiyete ,İş stresi,Diabet,KBH, 
Ailede HT öyküsü,Ofis KB nın normal yüksek olması 

 

 



HBPM veya ABPM için klinik endikasyonlar 

 *Beyaz önlük HT şüphesi 

    -Ofiste evre I HT 

    -Asemptomat. organ hasarı olmayan ve düşük KV riske sahip olanlarda yüksek ofis KB  

*Maskeli HT şüphesi 

     -Ofiste yüksek normal KB 

     -Asemptomatik organ hasarı olan veya yüksek total KV riski olanlarda normal ofis KB 

*HT hastasında beyaz önlük etkisi 

*Aynı veya farklı vizitlerde ofis KB nın belirgin değişmesi 

*Otonomik, postural, siesta- ve ilaca-bağlı hipotansiyon 

*Yüksek ofis kan basıncı veya gebe kadında şüpheli preeklampsi 

*Doğru veya yanlış resistan HT tanınması   

ABPM için spesifik endikasyonlar 

*Evde ve ofiste ölçümlerin farklı olması 

*Dipping durumunun değerlendirilmesi 

*Uyku apne, KBH veya DM hastalarında nokturnal HT veya dipping yokluğu şüphesi 

*KB değişkenliğinin değerlendirilmesi   



Egzersiz ve laboratuarda stres 

sırasında KB ölçümü 

 Egzersiz sırasında KB (öz.SKB) artar 

 Bisiklet ergometre veya tredmil üzerinde dinamik 
egzersiz sırasında KB ölçümü yapılır 

 Noninvaziv yöntemle ancak SKB güvenilir olarak 
ölçülür, ancak normal KB hakkında konsensus yok 

 SKB nın erkeklerde ≥210 mmHg, kadınlarda ≥190 
mmHg egzersiz hipertansiyonu olarak adlandırılır 

 



Santral kan basıncı 

 Asendan aortadan ölçülür (kalp, beyin, böbrek, 

büyük arterler üzerine olan yükü daha iyi 

yansıtır) 

 KV olaylarda prediktif değeri var 

 Rutin klinik kullanımı önerilmemektedir, 

yalnızca ISH olan gençlerin bazılarında brakial 

düzeyde artmış SKB santral basınç normal iken 

santral basınç dalgasının yüksek 

amplifikasyonuna bağlı olabilir   



Tıbbi Öykü  

 İlk tanı tarihi, şimdiki ve önceki KB ölçümleri, 
antihipertansif ilaçlar 

 Sekonder HT nedenlerine dikkat 

 Kadınlarda gebelikle ilişkili HT  

 KV hastalık, DM, kalp yetmezliği, PAH, kapak 
hastalığı,çarpıntı, senkop, nörolojik hst (inme, 
TİA), KBH  

 Nikotin bağımlılığı ve dislipidemi işaretleri 

 Prematür HT ve/veya prematür KVH öyküsü 

 

 

 

 



Fizik Muayene 

 Ölçüm-Tanı 

 Sekonder HT bulguları bakılmalı  

 Ciddi KB yüksekliği,  

 HT seyrinde ani kötüleşme,  

 ilaç tedavisine kötü KB cevabı, HT süresine uygun 

olmayan organ hasarı 



Fizik muayene  

 Organ hasarı araştırılmalı 

 Beyin: motor ve duyusal defekt 

 Retina: fundoskopi abnormalite 

 Kalp:hızı,3.-4.ses, üfürüm,aritmi,ac ral, periferik ödem, apikal 
vuru 

 Periferik arterler:yokluğu,azalması,veya nabızların 
asimetrisi,soğuk ekstremite, iskemik cilt değişiklik. 

 Karotid arter: sistolik üfürüm 

 Obesite değerlendirilmeli 

 Boy, VA, BMI, bel çevresi (kotların en altından iliak krestin 
en üst noktası arasında kalan bölgenin ortasından ölçüm) 

 



 



Laboratuar inceleme 

 



 



 



Genetik 
 Genetik geçiş: %35-%50 

 Monogenik HT formları: glukokortikoid ile 

tedavi edilebilen hiperaldosteronizm, Liddle 

sendromu vb 

 Esansiyel HT: Multifaktöriyel, 29 tek nukleotid 

polimorfizmi tanımlanmıştır 



Asemptomatik organ hasarının 

taranması 

 Asemptomatik organ hasarı vasküler hastalığa 

giden yolda ara basamaktır. Kardiyovasküler 

mortaliteyi SCORE’dan bağımsız öngörebilirler: 

 Mikroalbuminüri 

 Artmış nabız dalga hızı 

 Sol ventrikül hipertrofisi 

 Karotid plakları 



KALP DEĞERLENDĠRMESĠ 

 EKG 
 Sol ventr hipertrofisi KV olay bağımsız prediktörüdür 

 Sokolov-Lyon index (SV1+RV5 >3.5 mV) 

 Modifiye Sokolow-Lyon index (en büyük S dalgası +en büyük R dalgası >3.5 
mV) 

 RaVL >1.1 mV  

 Cornell voltaj QRS süresi >244 mVxms 

 Özellikle 55 yaş üstünde EKG değerlidir 

 Ventriküler yük/strain, iskemi, ileti bozuklukları, sol atrial 
dilatasyon,aritmilerin değerlendirmesinde de işe yarar 

 24 SAAT HOLTER EKG: Aritmi (AF güçlü bir KV olay 
özellikle inme nedenidir), şüpheli iskemik epizod  

 EKOKARDİYOGRAFİ: sol ventrikül kitlesi, diastolik fxn, sol 
ventr dolum basıncı (E/e), duvar kalınlığı 

 Kardiak MR görüntüleme 



MYOKARDĠAL ĠSKEMĠ 

 HT egzersiz EKGsi ve perfüzyon sintigrafisinin özgüllüğünü 
azaltır 

 ≤ 1.91 koroner akım rezervi HT için bağımsız prognostik değere 
sahiptir 



KAN DAMARLARI 

 Karotid arterler: USG ile IMT (karotid bifurkasyonu-ateroskleroz 
göstergesi/common karotid arter-primer vasküler hipertrofi 
göstergesi)ve plaklar inme ve MI için bağımsız belirteçlerdir 

 Nabız dalga hızı: Carotid-femoral NDH >10m/s:risk 

 Ankle-brachial index: otomatik cihazlar veya doppler ünitesi ve 
KB sfingomanometresi ile ölçülür. <0.9 (düşük)ise PAH işaret 
eder. CV mortalite ve majör koroner olay ile ilişkilidir 

 Diğer metodlar (klinik kullanımları önerilmemektedir) 
 Gluteal biyopsi ile küçük arter duvar-lümen oranında artış 

 Yüksek resolüsyonlu kardiak CT ile koroner kalsium ölçümü 

 Çeşitli uyarılara  endotel cevabını araştıran teknikler 



BÖBREK DEĞERLENDĠRMESĠ 

 Renal fxn da azalma veya artmış idrar albumin atılımı 

HT a bağlı renal hasara işaret eder 

 eGFR hesaplanmalı (MDRD, CCG, CKD-EPI) 

 Renal fonksiyonda azalma CV risk artışı ile ilişkilidir 

 Antihipertansif tedavi (özellikle ACEI) başlandığında 

serum kreatininde artış olabilir (%20’ye kadar) 

 Tedavi edilmemiş HT da hiperürisemi olabilir, azalmış 

renal kan akımı ve nefrosklerozla ilişkilidir 

 Artmış idrar albumin konsantrasyonu artmış KV ve 

non-KV mortalite ile ilişkilidir 



FUNDOSKOPĠ 

Keith, Wagener, Barker 1939 

 Evre 1: arteriolar daralma, gümüĢ tel 
manzarası 

 Evre 2: arteriovenöz çentiklenme 

 Evre 3: Ek olarak retinal 
kanama,mikroanevrizma, sert eksuda, 
atılmıĢ pamuk manzarası 

 Evre 4: papilödem ve/veya makular ödem 

 Retinal fotografi X direkt oftalmoskopi 



BEYĠN 

 Klinik inme 

 Asemptomatik beyin hasarı (serebral MRI) 

 Beyaz madde hiperintensiteleri (HT olan hemen tüm yaşlı 
hastalarda) 

 Sessiz infarktlar (çoğu küçük ve derin: laküner infarktlar) 
%10-30 

 Mikrokanamalar %5 

 

Hipertansif yaşlı hastalarda kognitif değerlendirme yapılmalı, 
nöral hastalığı, özellikle hafıza kaybı olan hastalrda mutlaka 
asemptomatik hasar bakılmalıdır. 

 



TEDAVĠ 

 



2007 



2013 

 



YAġAM TARZI 

DEĞĠġĠKLĠKLERĠ 



 Tedavide  

 Önlemede 

 Yüksek riskli hastalarda ilaç tedavisini 

geciktirmemeli 

 Uzun dönemde idamesi azalabilir 



1. Tuzu azaltınız 

 9-12 gr…..5-6 gr  

 5 gr , KB nı normotansiflerde 1-2, 
hipertansiflerde 4-5 mmHg düşürür. 

 Siyah ırk, yaşlılar,DM, Metabolik sendrom, KBH 
da daha güçlü etki 

 Yiyecek endüstrisi,hükümet ve halk işbirliği 
gerekir 

 %80 saklı tuzdur: ekmek, işlenmiş et ürünleri, 
peynir, margarin, tahıl 



2. Alkol miktarı ölçülü olmalı 

 Alkol alımı, KB düzeyi, HT prevalansı arasında 

lineer ilişki vardır 

 Alkol alımında artışla inme riski artar 

 Alkol kısıtlamasının KV sonlanım üzerine etkisi 

ile ilişkili çalışma yoktur 

 HT olan erkeklerde 20-30 gr, kadınlarda 10-20 gr 

üzerine çıkılmamalıdır.Haftada 140 gr (erkek) ve 

80 gr’ı (kadın) geçmemelidir 



3. Diğer diyet değiĢikliklerine dikkat 

 Sebze 

Az yağlı süt ürünleri 

Posalı tahıl ve bitkisel kaynaklı 

proteinler 

Taze meyve (dikkatli!!) 



 Çözünür lifli gıda  

 Diyet lifleri; diyetteki bitki materyallerinin bileşenleri olup 
ince bağırsakta sindirilmeyen buna karşılık kalın bağırsakta 
tamamen veya kısmen fermente olan bir grup gıda bileşenidir.  
 Suda çözünen: pentozanları, pektinleri ve zamksı maddeleri (elma, 

yulaf, kepek, brokoli, havuç): glikoz ve insülin metabolizmasını 
düzelterek diyabetin kontrol edilmesinde, LDL ve KB 
düşürülmesinde yardımcı 

 suda çözünmeyen: lignin, selüloz ve suda çözünmeyen 
pentozanları:(kereviz, tam tahıllar, yeşil yapraklı sebzeler, kabuklu 
kuruyemişler) bağırsak hareketleri ve bağırsak geçiş süresi üzerinde 
olumlu etkilerde bulunarak kabızlık, hemoroid ve kolon kanseri gibi 
rahatsızlıkların görülme olasılığını azaltırlar. 

 

 

 



3. Diğer diyet değiĢikliklerine dikkat 

 Akdeniz tipi beslenmenin KV koruyucu etkisi vardır 

 HT hastası haftada 2 defa balık 

 300-400 g/gün meyve-sebze yemeli 

 Yağı alınmış inek sütüne karşın soya sütünün KB nı 

daha iyi düşürdüğü gösterilmiş 

 Kahve için (10 RCT,5 kohort çalışması) veriler 

yetersiz 

 



4. Kilo azaltılmalı 

 5.1 kg vermek SKB nı 4.4, DKB nı 3.6 mmHg 

düşürür 

 Zayıfladıktan sonra kilo korunmalıdır: ayrı 

problem 

 HT önlenmesi, KB düşürülmesi için BMI 25 

kg/m2, Bel çevresi erkekte <102 cm, kadında 

<88 cm olması önerilir, 

 Ancak ideal BMI bilinmiyor. 

 



5. Düzenli fizik egzersiz yapılmalı  



 

72 çalışma, 105 çalışma grubu,ve 3936 katılımcı. 



 252 925 katılımcı 



Egzersiz Önerileri 

 Haftanın 5-7 günü en az 30 dak orta derecede 

dinamik aerobik egzersiz (yürüyüş, jogging, 

bisiklete binme yüzme) 

 Aerobik interval training  

 Dinamik rezistans çalışması; haftada 2-3 gün 

 İzometrik egzersiz ise  önerilmemektedir 

 



6. Sigara bırakılmalı 

 Motive hastalarda bile programlı sigara bırakma 

oranı %20-30 dur. 

 Yardımcı ilaçların kullanımı az: yan etkiler, 

konraend, düşük kabul edilirlik, yüksek bedel, 

geri ödemede sorunlar 

 Nikotin replasman tedavisi 

 Bupropion 

 Vareniklin 

 



6. Sigara bırakılmalı 

 Yeniden başlama engellenmeli 

 Vareniklin ile uzun süreli tedavi tekrar başlamayı 

engelleyebilir, ancak nikotin replasmanı ile uzun 

süreli çalışma yoktur. 

 Davranış tedavileri? 

 Motivasyonel görüşmeler 

 Teşvik edici durumların tesbiti 

 



BMI 27 ± 4.0 kg/m2,  

Diyete uyum 34.2%  

%41.7 sigara içimi 

Sarımsaklı yoğurt %27.8, ekşi (limon,greyfurt) 
yeme %25, başına cold-pack uygulama %5.6, 
doktora gitme %13.8 

%38.9 şikayeti olmadıkça doktora gitmiyor, %61.1 
yalnızca reçete tekrarı için gidiyor 

   



ÖZET 

 



 


