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YAŞLILARDA 
HĐPERTANSĐYONUN TANIMI







Yaşlılarda  sık görülen izole sistolik hipertansiyon, sistolik kan basıncının 
160mmHg’yı geçmesi ve diastolik kan basıncının 90mmHg’nın altına
düşmesi olarak  tanımlanır.



YAŞLILARDA HĐPERTANSĐYON SIKLIĞI



Türkiye’de  yapılan bir çalışmada >65 yıl üzerinde yaşı olan kişilerin %43’ünde
hipertansiyon tesbit edilmiş.



60 yaşında hipertansiyonluların yaklaşık 2/3’ü,
75 yaşından sonra hipertansiflerin tümü,
izole sistolik  hipertansiyondur.







ĐZOLE SĐSTOLĐK HĐPERTANSĐYONUN ÖNEMĐ



Yaşlı hastalarda, kardiyovaskuler ve tüm sebepli mortalite üzerinde, sistolik
kan basıncı diastolik kan basıncından daha önemli bir faktördür. 

Nabız basıncı, yaşlı hastalarda myokard infarktüsü, konjestif kalp yetmezliği,
ve kardiyovaskuler ölümün bağımsız bir belirleyicisidir.



Nabız basıncı;
1- büyük arterlerin vikoelastik özellikleri ile
birlikte hareket eden ventriküler atım ve

2- damarda dalgalanma 
ile meydana meydana gelir.

Nabız basıncı, büyük arterlerin sertliğini Nabız basıncı, büyük arterlerin sertliğini 
yansıtır. 50 yaşından sonra artmaya başlar.

Arteriosklerozis’de sistolik kan basıncı artar ve 
diastolik kan basıncı düşer; yani nabız basıncı
artar.

Yüksek sistolik kan basıncı, sol ventrikül iş 
yükünü, myokard duvar stress’ini ve oksijenyükünü, myokard duvar stress’ini ve oksijen
ihtiyacını artırır; düşük diastolik kan basıncı
koroner perfüzyon basıncında düşüş ve 
myokardial iskemi ve infarktüs riskinde artışa
yol açar.



Önemli pek çok çalışmada hipertansiyonlu 
kişilerde tek başına sistolik kan basıncından
ziyade nabız basıncının güçlü bir 
kardiyovaskuler risk faktörü olduğu 
gösterilmiştir.

Framingham Heart Study, 
Medical Research Council, Medical Research Council, 
European Working Party on High Blood 
Pressure in Elderly Trial(EWPHE)

Systolic Hypertension in China Tral
(Syst-China)

Systolic Hypertension in Europe Trial
(Syst-Eur)

çalışmalarında myokard infarktüsü için sistolik
kan basıncının tek başına güçlü bir risk
faktörü olduğu belirlenmiştir. faktörü olduğu belirlenmiştir. 

Üç çalışmayı değerlendiren bir meta-analizde,
yaşlılardaki nabız basıncında 10 mmHg’lık 
artış tüm koroner sonlanımlar için %13 ve
kardiyovaskuler mortalitede %20 artışa yol 
açtığı bildirilmiştir.  



Đzole sistolik hipertansiyon myokard infarktüsü, sol ventriküler hipertrofi, stroke,
renal disfonksiyon ve kardiyovskuler mortalite riskinde 2-4 kat artışa yol açar.

Diastolik hipertansiyonlu hastalarda bile kardiyovaskuler risk, diastolik kan 
basıncından ziyade sistolik kan basıncıyla daha yakın ilişkidedir.



YAŞLILARDAKĐ HĐPERTANSĐYONUN 
OLUŞUM MEKANĐZMALARI



Yaşlılarda hipertansiyon patogenezi gençlerden farklı mı?

Yaşlılarda;
1- Sodyum duyarlılığı artmıştır,
2- Đzole sistolik hipertansiyon sistolik-

diastolik hipertansiyondan daha sıktır,
3- Arteriel sertlik artmıştır,
4- Endotelyal disfonksiyon insidensi 

daha fazladır,
5- Beyaz gömlek etkisi daha sık görülür.5- Beyaz gömlek etkisi daha sık görülür.



Yaşlılarda sodyum alımında artışla kan basıncında artış arasında çok önemli ilişki
vardır. Yaşlılarda sodyum duyarlılığı artmıştır.

Sodyum ile kan basıncı değişikliği arasındaki artmış ilişkiyi kolaylaştıran faktörlerSodyum ile kan basıncı değişikliği arasındaki artmış ilişkiyi kolaylaştıran faktörler
1- Tuz alım seviyesine volüm cevabı artması;
2- Vaskuler nitrik oksid üretiminin tuzla azalması;
3- Arteriel sertlik artışıdır.



Đzole sistolik hipertansiyon arteriel sertlikte artış ve
arteriel genişlemede azalma ile karekterizedir. arteriel genişlemede azalma ile karekterizedir. 

Arteriel sertlik oluşturan mekanizmalar tartışmalıdır.
Büyük damarlarda yaşlanma ile birlikte elastik 
dokunun yerine kollajenin artışı ve endotelial
disfonksiyon önemli mekanizmalardır.

Endotelial disfonksiyon farmakolojik olarak düzeltilebilir.



Endotelyal disfonksiyon, arteriel duvarda 
- serbest oksijen radikalleri ve
- distal damar akım kapasitesinde azalma

olmasıyla meydana gelir.

Serbest oksijen radikallerinin birikimi, yaşla
ilişkili kardiyovaskuler risk faktörlerinden ilişkili kardiyovaskuler risk faktörlerinden 
(ateroskleroz, diab. mellitus ve renal yetmezlik) dolayıdır.

Endotelyal disfonksiyonda periferik dolaşımdaki
NO ile oluşan vasodilatasyon bozulmuştur.

Vasodilatör kapasite kaybı, damardaki 
dalgalanmanın gücünde artışa rağmen erken dalgalanmanın gücünde artışa rağmen erken 
ortadan kalkmasına ve yüksek nabız basıncına 
yol açar. 



Büyük epidemiyolojik çalışmalarda yaşlı 
hipertansif erkeklerden daha fazla sayıda 

kadın hasta olduğu gösterilmiştir.

Yeni bir çalışmada yaşlı bayanlarda erkeklere
göre sempatik trafikte büyük bir artış olduğu
gösterilmiştir.
Hipertansiyon yaşlı bayanlarda erkeklerden
daha sık görülmüştür.
Yaşlılık bayanlarda kan basıncı ve kardiyovaskuler
hastalık için önemli bir risk faktörüdür.

Laitinen et.al yaşlı hipertansif kadınlarda sempatik
vazokonstriksiyonda artış tesbit edilmiş; bu
Lipsitz et al tarafından da desteklenmiştir.



YAŞLILARDA HĐPERTANSĐYONUN AYIRICI TANISI



Kan basıncı üzerinde beyaz gömlek etkisi
yaş ilerledikçe artar.



Đzole sistolik hipertansiyon varlığı kan basıncının
farklı zamanlarda yatarken ve ayakta ölçümü ile
veya ideal olarak ambulatuar kan basıncının 24 
saat kaydedilmesi ile teyit edilir.



Đzole sistolik hipertansiyon anemi, hipertiroidizm, aort yetmezliği, arteriovenöz
fistül ve kemiğin Paget hastalığı gibi kardiak output artışına yol açan fistül ve kemiğin Paget hastalığı gibi kardiak output artışına yol açan 
durumlarda meydana gelebilir.



Yaşlı ve hipertansif hastalarda rutin klinik muayenede,Yaşlı ve hipertansif hastalarda rutin klinik muayenede,
Renal ve Endokrin nedenler dışlanmalı, 
Uyku-apnesi incelenmelidir.

Đlaç tedavisine başlamadan önce plazma elektrolitleri,
ürik asid, kreatinin, renin ve aldosteron ölçülmelidir.



Plasma kreatinininde yükselme renal yetmezliği 
gösterir; 

Hiperürisemi gout hastalığını, 
Hipokalemi
ve/veya yüksek renin-aldosteron oranı primer

AYIRICI TANIDA LABORATUVAR 

aldosteronizmi düşündürür ve 24 saatlik idrarla
aldosteron atılım miktarını belirlemek gerekir;

Feokromositoma tanısı için üriner katekolaminler 
ölçülür; 

Renal parenkimal hastalık veya renal atılım
obstruksiyonu idrar mikroskopisi ve renal ultrasound
ile ortaya koyulabilir; 

Epigastrik sufl işitilirse  veya renal boyut farklılığı 
varsa renal arterlerin CT görüntülemesi renal artervarsa renal arterlerin CT görüntülemesi renal arter
stenozunu ortaya çıkarır;

Gündüz uyuklama veya uyku bozuklukları varsa 
gece oksimetresi obstruktif uyku apnesini
ortaya çıkarır. 



Yeni tesbit edilmiş yaşlı hipertansif hastalarda 
tavsiye edilen ilk incelemeler
______________________________________
Plazma elektrolit konsantrasyonları
Plazma kreatinin konsantrasyonu
Plazma ürik asid konsantrasyonu 
Plazma renin aktivitesi
Plazma aldosteron konsantrasyonu
Plazma lipidleri
Đdrar mikroskopisi
24 saatlik idrar aldosteron eksresyonu
24 saatlik idrar katekolamin eksresyonu
Renal ultrasoundRenal ultrasound
Renal arterlerin CT
Gece boyu oksimetre
Ekokardiyografi



YAŞLI HĐPERTANSĐF HASTALARDA TEDAVĐ



Tedavide hedef kan basıncı ne olmalıdır ?



Yaşlılardaki izole sistolik hipertansiyonda tedavide
hedef kan basıncı hipertansiyonun diğer tiplerinehedef kan basıncı hipertansiyonun diğer tiplerine
benzer;

Tavsiye edilen hedef seviye <140/90mmHg’dır;

Diabet’li veya kronik renal hastalığı olanlarda
≤ 130/80mmHg’dır.



Đzole sistolik hipertansiyon tedavisinde hedef
sistolik kan basıncının 140mmHg olması
gerektiği ALLHAT çalışmasında da
gösterilmiştir.



80 yaşında veya daha yaşlı hipertansif hastalarda tedavinin yararı bilinmemektedir.
Antihipertansif tedavinin stroke riskini azalttığı fakat ölüm riskini artırdığı ileri 
sürülmüştür.

3845 adet sistolik hipertansiyonlu hastada çalışma yapıldı. Devamlı salınımlı
indapamid(1.5mg) ve plasebo hastalara verildi. Hedef kan basıncını(150/80mmHg)
sağlamak için gerekirse perindopril(2-4mg) ilave edildi. Primer sonlanım fatal veya
nonfatal stroke idi.



Non-farmakolojik tedavi yararlı mı ?



Yaşlı hipertansif hastaların tedavisinde 
yaşam stili değişiklikleri önemli mi?

___________________________________
Yaşlılarda vücut ağırlığı arttıkça kan basıncıYaşlılarda vücut ağırlığı arttıkça kan basıncı
ve hipertansiyon prevalansında artış olur.

Vücut kitle indeksi 26’dan büyük yaşlı 
hipertansif hastalarda dietle kilo kaybı hedef
olmalıdır.

Yaşlılarda sodyum duyarlılığında artış bulgusuna 
rağmen yaşlı hipertansif hastalarda dietle 
sodyum kısıtlanması gerektiği görüşünde sodyum kısıtlanması gerektiği görüşünde 
birlik yoktur. Tedavide diüretik kullanımı tuzsuz
diet verilmesini önermeyenlerin en önemli 
dayanağıdır.



Yaşlı hipertansiflerde;
Özellikle sodyum alımı orta derecede(100-120mEq/L) kısıtlanmalıdır; 
çünki yaşlılarda tuz duyarlılığı fazladır; bu nedenle tuz kısıtlamasına 
antihipertansif etki progressif artar.



Đzole sistolik hipertansiyonlu hastalar için 
tavsiye edilen yaşam değişiklikleri 
hipertansiyonun diğer formlarına sahip 
hastalarla aynıdır;

Kilo verme, 

Dietle sodyum kısıtlaması, 

DASH dieti(meyve ve sebzeden zengin, düşük

yağlı mandra yiyecekleri, düşük sature ve total yağ),

Fiziksel aktiviteyi artırma,Fiziksel aktiviteyi artırma,

Orta derecede alkol tüketimi



Farmakolojik tedavide hangi ilaçlar favoridir ?



2365 hipertansif yaşlı hastaya 12.5-25mg/gün chlorthalidone ile tedaviye başlandı. 
Hedef kan basıncına düşüş olmazsa atenolol 25-50mg/gün verildi. 2371 hastaya
da plasebo verildi. Ortalama 4.5 yıl takip edildi. 

5 yıllık takip sonucunda izole sistolik hipertansiyonlu yaşlılarda chlorthalidone 
12.5mg/gün tedavisi major kardiyovaskuler olaylarda azalma sağlamıştır. 



ALLHAT çalışması, 33357 adet 55 yıl
veya daha yaşlı hastalarda yapıldı.

Chlorthalidone 12.5-25mg/gün, 
Amlodipine 2.5-10mg/gün
Lisinopril 10-40mg/gün verildi;

Hastalar 4-8 yıl takip edildi. Hastalar 4-8 yıl takip edildi. 



Hastaların yaş ortalaması 66 yıl idi. Kullanılan ilaçlar Chlorthalidone,
Amlodipine ve Lisinopril idi. 



Primer sonlanım, fatal koroner kalpPrimer sonlanım, fatal koroner kalp
hastalığı veya non-fatal myokard
infarktüsü;
Sekonder sonlanım, tüm sebepli  
mortalite, stroke, kombine koroner
kalp hastalığı ve kombine kardiyo-
vaskuler hastalık idi.

Kardiyovaskuler hastalıklardan bir veya daha fazla major formunu önlemede
Thiazide tip diüretikler üstün olduğu; bu grup ilaçların ilk adım antihipertansif 
tedavi için tercih edilmesinin gerektiği bildirildi. 



80 yaşında veya daha yaşlı hipertansif hastalarda tedavinin yararı bilinmemektedir.
Antihipertansif tedavinin stroke riskini azalttığı fakat ölüm riskini artırdığı ileri 
sürülmüştür.

3845 adet sistolik hipertansiyonlu hastada çalışma yapıldı. Devamlı salınımlı
indapamid(1.5mg) ve plasebo hastalara verildi. Hedef kan basıncını(150/80mmHg)
sağlamak için gerekirse perindopril(2-4mg) ilave edildi. Primer sonlanım fatal veya
nonfatal stroke idi.



Tedavi grubunda plasebo’ya göre;

Fatal ve nontal stroke %30
Stroke’dan ölüm %39
Herhangi bir sebepten ölüm  %21
Kardiovaskuler ölüm %23
Kalp yetmezliği %64

AZALDI !!!

80 yıl veya daha yaşlıların devamlı salınımlı indapamide ve gerektiğinde perindopril
ile tedavi edilmesinin yararlı olduğu bildirilmiştir.



Yaşlı hipertansif hastaları tedavi etmede hangi
antihipertansif ilaç rejimi uygundur ?

Yaşlılardaki hipertansiyonun tedavisinde verilecek
ilk ilaç diüretik olmalıdır.

Diüretik olarak thiazide veya thiazide benzeri ilaçlar
verilmelidir.



American Medical Association, 
American Heart Association ve 
American Society of Hypertension gibi 
profesyonel  organizasyonlarla birlikte 

The Joint National Committee isimli Guideline
izole sistolik hipertansiyonda ilk ilaç tedavisi 
olarak Thiazide tipi diüretikleri tavsiye etmektedir.



Hipertansiyon tedavisinde tüm thiazid diüretikler
yararlı mı ?yararlı mı ?
_______________________________________
Multipl Risk Factor Intervention Trial(MRFIT) 
araştırmasında hydrochlorothiazid yerine 
chlorthalidone 50mg/gün kullanımının daha
iyi olduğu ileri sürülmüştür.



Hydrochlorothiazid(HCT) ile Chlorthalidone’u(CT) 
karşılaştıran Multipl Risk Factor Intervention
Trial(MFRIT) isimli çalışmada ,8000’den fazla 
hipertansif hasta 5 yıl süreyle takip edildi.

Başlangıçta HCT kullanan hastaların tedavisi CT’a
değiştirilince kardiyovaskuler mortalite %28,
tüm sebepli mortalite %26 daha aşağı düşmüştür.tüm sebepli mortalite %26 daha aşağı düşmüştür.

ALLHAT çalışmasında CT’nun lisinopril’e göre kan 
basıncını düşürme, stroke, kalp yetmezliği ve
birlikteki kardiyovaskuler olayları önlemede daha
iyi olduğu tesbit edilmiştir. 

Second Australian National Blood Pressure Trial
isimli çalışmada major kardiyovaskuler olayları isimli çalışmada major kardiyovaskuler olayları 
veya ölümleri önlemede enalapril 
hydrochlorothiazid’e üstün bulunmuştur.

Major kardiyovaskuler olayları önlemede sıralama
yapılırsa chlorthalidone, ACE inhibitörü ve daha
sonra hydrochlorothiazide’dir.



Thiazid diüretiklerin optimal dozları nelerdir ?

Thiazid diüretiklerin düşük ve yüksek dozlarını 
karşılaştıran çalışmaların incelendiği bir 
meta-analizde,meta-analizde,

12.5mg chlorthalidone ve 25mg hydrochlorothiazide
gibi düşük dozlarla her iki ilaç için 50mg/gün veya
daha yüksek dozlar kan basıncını benzer 
oranlarda düşürdü; 
stroke, konjestif kalp yetmezliği, kardiyovaskuler ve
total mortalite benzer oranlarda azaldı;
sadece düşük doz diüretik tedavi koroner kalp 
hastalığını önemli oranda azalttı.hastalığını önemli oranda azalttı.

Yaşlılarda doz, Chlorthalidone için başlangıçta 
6.25mg/gün, maksimum 25mg/gün;
Hydrochlorothiazid için başlangıç 12.5mg/gün  
maksimum 50mg/gün uygundur.



Yüksek doz diüretikler hipotansiyon, elektrolit
bozuklukları veya üremiye yol açabilirler.

Diüretik potasyum koruyucu bir diüretikle
(spironolactone, amiloride) veya angiotensin
inhibitörü ile kombine edildiği zaman 
hipokalemi daha az görülür. 

Diüretikler gout, hiperürisemi, diabet veya renal
bozuklukta kontrendikedir.



Thiazid diüretiklerin negatif metabolik etkileri

Kardiyovaskuler risk profili üzerinde negatif etkilere
yol açan metabolik etkiler lipidlerde değişiklikler,
hipokalemi, glukoz metabolizmasında bozulma
ve bundan dolayı tip 2 diabetes mellitusun 
oluşmasıdır.



Diüretik verilemiyorsa alternatif olarak kalsiyum
kanal blokeri, ACE inhibitörü veya Angiotensin II
reseptör blokeri ilk ilaç olarak verilebilir.

Kalsiyum kanal blokeri dihidropridin grubu verilmeli;
hastanın kendisi veya ailesinde iskemik stroke 
öyküsü varsa nondihidropridin grubu tercih edilmeli.

Kalp yetmezliği veya sol ventrikül hipertrofisi olan 
hastalarda kalsiyum kanal blokeri yerine 
ACE inhibitörü veya angiotensin II reseptör blokeri
ilk ilaç olarak verilmelidir.

Merkezi etkili sempatik agonistler(clonidine veya 
guanfacine) ve periferik alfa-adrenoreseptör 
blokerler önemli yan etkilerinden dolayı yaşlılarda blokerler önemli yan etkilerinden dolayı yaşlılarda 
önerilmez.

Beta-bloker ilaçların sistolik hipertansiyonun tedavisinde
başarısı düşüktür; ancak aritmi veya myokard 
infarktüsünü  önlemek için kullanılıyorsa tedaviye
devam edilmelidir.   



Hipertansiyonun Optimal Tedavisi(HOT) çalışmasında 19000 adet ortalama
61 yaşında hasta incelendi. Diastolik kan basınçlarının düşürülmesi ile 
beklenen kardiyovaskuler olaylarda azalma rapor edilmiştir.

Başlangıç ilaç uzun etkili kalsiyum kanal blokeri Felodipine idi; hedef kan 
basıncını elde etmek için bir diüretik, ACE inhibitörü veya β-bloker ilavebasıncını elde etmek için bir diüretik, ACE inhibitörü veya β-bloker ilave
edildi. Tedavi yararları diabetik hastalarda daha fazla idi. 

Diastolik kan basıncı <85mmHg azaltılması olumsuz sonuçlara yol açmadı;
Diastolik kan basınçlarının daha düşük seviyelere düşürülmesi özellikle
diabetik hastalarda daha büyük yararlar sağlamıştır.



LIFE ve ASCOT-BPLA  isimli çalışmalarda
stroke’u önlemede beta blokerlerin diğer 
anti-hipertansiflerden daha az etkili olduğu
belirlenmiştir.

TEDAVĐDE BETA-BLOKERLER

belirlenmiştir.

Merkezi nabız basıncı ve nabız dalga 
yansıması ile kardiyovaskuler ve renal 
morbid olaylarla önemli ilişki vardır.

Nabız dalga yansımasını düşüren amlodipin
ve perindopril, beta blokerlerden daha fazla 
merkezi basıncı düşürürler ve daha iyi merkezi basıncı düşürürler ve daha iyi 
klinik sonuca yol açarlar. Ancak beta bloker
hipertansiyonda kontrendike değildir. 



Yaşlı hipertansiflerde tedaviye β-bloker ile 
başlama koroner kalp hastalığı, myokard
infarktüsü, konjestif kalp yetmezliği veya
bazı aritmiler gibi özel durumlarda
önerilmektedir.



Yaşlılarda sistolik/diastolik hipertansiyon tedavisi 8 randomize çalışmada
incelendi.

Bu çalışmalarda diüretikler veya β-blokerler ilk tedavi olarak kullanıldı. Yaklaşık
20000 hastada yaş ortalaması >70 yıl idi. Hastalar 2-2.5 yıl takip edildi.





Çok yaşlı hastaların tedavisi farklı mı?



80 yaşında veya daha yaşlı hipertansif hastalarda tedavinin yararı bilinmemektedir.
Antihipertansif tedavinin stroke riskini azalttığı fakat ölüm riskini artırdığı ileri 
sürülmüştür.

3845 adet sistolik hipertansiyonlu hastada çalışma yapıldı. Devamlı salınımlı
indapamid(1.5mg) ve plasebo hastalara verildi. Hedef kan basıncını(150/80mmHg)
sağlamak için gerekirse perindopril(2-4mg) ilave edildi. Primer sonlanım fatal veya
nonfatal stroke idi.



Tedavi grubunda plasebo’ya göre;

Fatal ve nontal stroke %30
Stroke’dan ölüm %39
Herhangi bir sebepten ölüm  %21
Kardiovaskuler ölüm %23
Kalp yetmezliği %64

AZALDI !!!

80 yıl veya daha yaşlıların devamlı salınımlı indapamide ve gerektiğinde perindopril
ile tedavi edilmesinin yararlı olduğu bildirilmiştir.



80 yıl veya daha yaşlı hipertansif hastalarda tedavi ile stroke, kalp yetmezliği ve
kardiyovaskuler olaylarda azalma yapmakta ancak total mortalite üzerindeki 
etkileri tartışmalıdır.

Meta-analizle değerlendirildiğinde tedavinin stroke ve kalp yetmezliğini azalttığı Meta-analizle değerlendirildiğinde tedavinin stroke ve kalp yetmezliğini azalttığı 
fakat total mortalite üzerinde etkisinin olmadığı rapor edildi.



Tedavide kombinasyon yararlı mı ?



Tek antihipertansif ilaçla hedef kan basıncı
değerlerine ulaşılamıyorsa iki veya üç farklı
sınıf ilaç tedavide başarıyı artıracaktır.

TEDAVĐDE KOMBĐNASYON

sınıf ilaç tedavide başarıyı artıracaktır.

Tipik üç ilaç tedavisi diüretik + ACE inhibitörü 
veya angiotensin II reseptör blokeri +
kalsiyum kanal blokeridir.

Üç farklı sınıf ilaçla sistolik kan basıncı hedefi
başarılamazsa hasta hipertansiyon etyolojisi
için yeniden değerlendirilmelidir. 



Đlk seçilecek ilaçlardan birisi
iki farklı etkili diüretik 
kombinasyonu olabilir.kombinasyonu olabilir.

Thiazid + potasyum koruyucu
diüretik gibi.



2365 hipertansif yaşlı hastaya 12.5-25mg/gün chlorthalidone ile tedaviye başlandı. 
Hedef kan basıncına düşüş olmazsa atenolol 25-50mg/gün verildi. 2371 hastaya
da plasebo verildi. Ortalama 4.5 yıl takip edildi. 

5 yıllık takip sonucunda izole sistolik hipertansiyonlu yaşlılarda chlorthalidone 
12.5mg/gün tedavisi major kardiyovaskuler olaylarda azalma sağlamıştır. 



Kardiyovaskuler olayları azaltmak için kombinasyon tedavilerinden hangisi
daha etkili konusunda yeterli veri yok !!!

11506 adet kardiyovaskuler olay riski yüksek olan hipertansif hasta
çalışmaya dahil edildi. Benazepril + Hydrochlorothiazide ile 
Benazepril + Amlodipine kombinasyonları karşılaştırıldı.
Primer sonlanım kardiyovaskuler sebeplerden ölüm, nonfatal MI ve stroke,
Angina nedenli hospitalizasyon, ani kalp durması sonrası resusitasyon ve
koroner revaskularizasyon’dur.







Kardiyovaskuler olay riski yüksek hastalarda benazepril-amlodipine
kombinasyonu benazepril-hydrochlorothiazide göre olay sayısını
daha fazla azaltmıştır.



Lipsitz et al. Sistolik hipertansiyonlu yaşlı
kadınlarda ,
ACE-I ile dihidropridine kalsiyum
blokerlerinin özellikle etkili bir kombinasyon
olduğunu ileri sürmüştür.



Özel endikasyonlar

TEDAVĐ

Yaşam değişikliği
Egzersiz
Kilo verme
DASH dieti
Tuz kısıtlaması

Đlaç Tedavisi
Đki ilaç kombinasyonu(Thiazid ile ACE-I,
ARB/ β -bloker/Ca kanal blokeri)

VE
Yaşam Değişikliği

Hedef kan basıncı sağlanamadı !

Tuz kısıtlaması
Orta derecede alkol alımı 

Đlaç Tedavisi
Thiazid tipi diüretik tercih!(ACE-I, 
ARB, Ca kanal blokeri, β-bloker 
veya kombine) olabilir.

Spesifik ilaçlar
Kalp Yetmezliği
ACE-I, ARB, diüretik, β-bloker

MI sonrası
β-bloker, ACE-I

Yüksek koroner hastalık riski
ACE-I, ARB, CCB, diüretik, β-bloker

Kronik Renal Hastalık
ACE-I, ARB

Diabet
ACE-I, ARB, CCB, diüretik, β-bloker

Hedef kan basıncı sağlanamadı !

Doz optimizasyonu ve
Diğer ilaçların kombinasyonu



Tedaviye direnç durumunda ne yapılmalı ? 



TEDAVĐYE YETERSĐZ CEVAPTA
NELER YAPILMALI?

Sebepler yeniden gözden geçirilir; 

Đlaç uyumu araştırılır;

* Tablet sayısı fazlalığı uyum problemi yapabilir;

* Mümkünse ilaç tedavisi günde bir defa olmalıdır,

* Kullanılacak ilaç sayısını azaltmak için 
kombinasyonlar yapılmalıdır;kombinasyonlar yapılmalıdır;



Đlaç tedavisine direnç

Đzole sistolik hipertansiyonda tedaviye direnç
sıktır; 

Yaşlılarda en sık neden, 
non-steroidal anti-inflamatuvar kullanımıdır; 
fakat sempatomimetikler , 
bazı immuno-supressifler(tacrolimus, cyclosporine) 
ve steroid hormonlarda dirence neden 
olabilirler. 

Tedaviye dirençli izole sistolik hipertansiyonda
yansıyan nabız dalga amplitüdünde çok
büyük artış gösterilmiştir.



Đlaç tedavisine dirençli hipertansiyonun tedavisi

Nabız dalga yansımasını hızla düşürmek için NO 
sağlayıcılar yararlı olmaktadır. 

Đzole sistolik hipertansiyonlu yaşlılarda yansıyan dalga
amplitüdünü isosorbid mononitrat(ISMN) gibi NO amplitüdünü isosorbid mononitrat(ISMN) gibi NO 
sağlayıcılar %40’a kadar azaltabilir.

NO sağlayıcılar damar düz kasındaki 
cyclic guanosine monophosphate(GMP)’a bağımlı
protein kinaz’ı aktive ederek damar genişlemesini
sağlarlar; bu etki endotelden bağımsız ve 
angiotensin II inhibitörleri ve kalsiyum kanal
blokerlerinin vasodilatör etkilerinden farklıdır.blokerlerinin vasodilatör etkilerinden farklıdır.

NO sağlayıcılar, diğer ajanların etkisinin yetersiz 
olduğu endotelyal disfonksiyonu olan hastalarda da
endotel bağımsız uzun süreli vasodilatör etki 
gösterirler. 



ISMN’in kullanım endikasyonları

Đzole sistolik hipertansiyon tedavisi için etkili
olan yavaş salınımlı nitratın etkili olabileceği
şartlar:şartlar:
- sistolik kan basıncını 150mmHg altına 
düşürmek için kombinasyon antihipertansif
tedavinin yetersiz olması;
- Nabız basıncının 60mmHg’dan daha büyük
olması 
- Nabız dalga ölçeri ile büyük dalgalanma
varlığı nitrat kullanımı için daha ileri bir 
endikasyondur.endikasyondur.



Nitrat tedavisi dozu ne olmalıdır ?

Đzole sistolik hipertansiyon tedavisi için tavsiye
edilen nitrat, yavaş salınımlı ISMN 60-120mg/gün
dozda olmalıdır.dozda olmalıdır.

ISMN, standart antihipertansif ilaçlara bir yardımcı olarak
verilmelidir. ISMN günde bir kez verilmeli; bu, 12 saat
düşük dozda plazma nitrat seviyesi sağlayacağından 
nitrat toleransı gelişimini azaltır;

30-60mg.lık başlangıç dozu sabahları günde bir kez 
yavaş salınımlı ISMN olarak tavsiye edilir;

Hedef kan basıncı değerlerine düşürmek için günde 
bir kez 120mg.a hızla yükseltilebilir. 



Diğer ajanlarla nitratların kombine 
kullanımında zamanlama

______________________________________
Yavaş salınımlı ISMN günde tek doz ve sabah 
saat 08.00’de verilmelidir;

Daha önceden kullanılan ilaçların dozajı 
değiştirilmeden devam edilmelidir; fakat veriliş
zamanlaması ayarlama gerekebilir;

Kalsiyum kanal blokeri veya angiotensin II 
inhibitörü ilaçların yavaş salınımlı formlarının
günlük dozu gece verilmelidir;

Đlaçların zamanının ayarlanması sirkadian Đlaçların zamanının ayarlanması sirkadian 
kardiyovaskuler riskin yüksek olduğu zamanda
kan basıncının düşük tutulmasını sağlar.



Dirençli hipertansiyonda aldosteron 
inhibitörlerinin kullanımı
_____________________________________
Aldosteron inhibitörlerinin kan basıncını düşürdüğü
pekçok klinik çalışmada gösterilmiştir.

Spironolacton’lar(aldactone ve eplerone) hiperkalemiyi
artırabilir; renal bozukluğu olan yaşlılarda özellikle
tehlikeli olabilir. 

Renal fonksiyonu iyi olan yaşlı hastalardaki dirençli
hipertansiyon tedavisinde aldactone 12.5-25mg/gün
dozda başlanır, klinik cevaba göre 50-75mg/gün’e
yükseltilebilir.

Cevap yavaş olduğu için doz değişikliği iki haftadanCevap yavaş olduğu için doz değişikliği iki haftadan
önce yapılmamalıdır.

ACE inhibitörü veya angiotensin II reseptör anatagonisti
alan hastalarda doz ayarlaması sırasında serum 
potasyum düzeyleri kontrol edilmelidir. 



Obstruktif Uyku bozukluğu ve 
dirençli Hipertansiyon
___________________________________________

Obstruktif  uyku bozukluğu dirençli hipertansiyonu 
olan hastalar arasında yaygındır; Obstruktif uykuolan hastalar arasında yaygındır; Obstruktif uyku
bozukluğu ciddiyetinde artış kan basıncı kontrolünü
daha da kötüleştirir.

Obstruktif uyku bozukluğu ile hipertansiyonu 
olanlarda aldosteron fazlalığı vardır.

Obstruktif uyku bozukluğu ve hipertansiyonlu 
hastalarda devamlı pozitif havayolu basıncı(CPAP) hastalarda devamlı pozitif havayolu basıncı(CPAP) 
tedavisi kullanılamıyorsa,
Aldactone kan basıncını düşürmede faydalı 
olmaktadır.



Yaşlı hipertansif hastalarda sık görülen sağlık problemlerinde
neler yapılmalı ?



Ortostatik Hipotansiyon__________
Yatar duruma göre ayakta kan basıncı sistolik 
>20mmHg veya diastolik >10mmHg düşüş
olmasıdır.

Ortostatik hipotansiyonun(OH) ciddiyeti ile erken ölüm
arasında güçlü bir ilişki vardır. arasında güçlü bir ilişki vardır. 
OH nedenleri, ciddi volüm azalması, barorefleks dis-
fonksiyonu, otonom yetmezlik, bazı venodilatör anti-
hipertansifler(alfa blokerler ve alfa-beta blokerler).
Diüretikler ve nitratlar OH’u şiddetlendirebilirler.

Yaşlı hipertansif hastaları tedavi etmede klinisyenler
postural dengesizlik, başdönmesi ve hatta düşme
gibi olası OH semptomlarını araştırmalıdır.gibi olası OH semptomlarını araştırmalıdır.

OH, yoğun kan basıncı kontrol tedavisine önemli bir
bariyerdir; bu durumda ilaç tedavisi dikkatle 
ayarlanmalıdır. 



Entelektüel fonksiyon ve Demans_____
Demans ve entelektüel bozulma hipertansiyonlu
kişilerde daha sıktır. Entelektüel bozulma, etkili
antihipertansif tedavi ile yavaşlayabilir.

Etkili antihipertansif tedavi, MRI’da önemli beyaz Etkili antihipertansif tedavi, MRI’da önemli beyaz 
cevher değişikliklerinin gelişme riskini azaltır.

Ancak beyaz cevherde değişiklikler olursa bu durum
geriye dönüşlü değildir.

Yaşlılarda entelektüel düşüşü önlemek için optimal
kan basıncı sistolik 135-150mmHg ve diastolik
70-79mmHg olmalıdır.

SystEUR çalışmasında kalsiyum kanal blokeri 
tedavisi entelektüel fonksiyon düşüşünü 
yavaşlatmada plaseboya üstün bulundu; ancak
diğer ilaçlarla karşılaştırma yoktur. 



YAŞLILARDAKĐ HĐPERTANSĐYONUN 
KONTROL ORANLARI NELERDĐR ?



Hipertansif hastaların 2/3’ünden daha
fazlası bir antihipertansif ilaçla kontrolfazlası bir antihipertansif ilaçla kontrol
edilemez; farklı ilaç sınıflarından iki veya
daha fazla antihipertansif ilaç gerektirir.

Bir ilaçla hastaların %30’u kontrol edilirken
iki veya daha fazla ilaç alanlarda kontrol
oranı %60’a çıkar.





Yaşlı hipertansif kişilerde kan basıncının
hedef  değerlere düşmesinin sadece %20
hastada gerçekleştiği tesbit edilmiştir.



YAŞLILARDA HĐPERTANSĐYON TEDAVĐSĐNĐN YARARLARINI
ĐNCELEYEN BAZI ÇALIŞMALAR



2365 hipertansif yaşlı hastaya 12.5-25mg/gün chlorthalidone ile tedaviye başlandı. 
Hedef kan basıncına düşüş olmazsa atenolol 25-50mg/gün verildi. 2371 hastayada
plasebo verildi. Ortalama 4.5 yıl takip edildi. 

5 yıllık takip sonucunda izole sistolik hipertansiyonlu yaşlılarda chlorthalidone 
12.5mg/gün tedavisi major kardiyovaskuler olaylarda azalma sağlamıştır. 



SHEP ÇALIŞMA SONUÇLARI



Syst-Eur çalışması, izole sistolik hipertansiyonlu 
yaşlılarda plasebo karşılaştırmalı randomize
çift kör çalışma. çift kör çalışma. 

Nitrendipin tedavisi ile kardiyovaskuler komplikasyon
oranları azaldı.



Kardiyovaskuler olayları azaltmak için kombinasyon tedavilerinden hangisi
daha etkili konusunda yeterli veri yok !!!

11506 adet kardiyovaskuler olay riski yüksek olan hipertansif hasta
çalışmaya dahil edildi. Benazepril + Hydrochlorothiazide ile 
Benazepril + Amlodipine kombinasyonları karşılaştırıldı.
Primer sonlanım kardiyovaskuler sebeplerden ölüm, nonfatal MI ve stroke,
Angina nedenli hospitalizasyon, ani kalp durması sonrası resusitasyon ve
koroner revaskularizasyon’dur.







Kardiyovaskuler olay riski yüksek hastalarda benazepril-amlodipine
kombinasyonu benazepril-hydrochlorothiazide göre olay sayısını
daha fazla azaltmıştır.



80 yaşında veya daha yaşlı hipertansif hastalarda tedavinin yararı bilinmemektedir.
Antihipertansif tedavinin stroke riskini azalttığı fakat ölüm riskini artırdığı ileri 
sürülmüştür.

3845 adet sistolik hipertansiyonlu hastada çalışma yapıldı. Devamlı salınımlı
indapamid(1.5mg) ve plasebo hastalara verildi. Hedef kan basıncını(150/80mmHg)
sağlamak için gerekirse perindopril(2-4mg) ilave edildi. Primer sonlanım fatal veya
nonfatal stroke idi.



Tedavi grubunda plasebo’ya göre;

Fatal ve nontal stroke %30
Stroke’dan ölüm %39
Herhangi bir sebepten ölüm  %21
Kardiovaskuler ölüm %23
Kalp yetmezliği %64

AZALDI !!!

80 yıl veya daha yaşlıların devamlı salınımlı indapamide ve gerektiğinde perindopril
ile tedavi edilmesinin yararlı olduğu bildirilmiştir.



ALLHAT çalışması 33357 adet 55 yıl
veya daha yaşlı hastalarda yapıldı.

Chlorthalidone 12.5-25mg/gün, 
Amlodipine 2.5-10mg/gün
Lisinopril 10-40mg/gün verildi;

Hastalar 4-8 yıl takip edildi. Hastalar 4-8 yıl takip edildi. 



Hastaların yaş ortalaması 66 yıl idi. Kullanılan ilaçlar Chlorthalidone,
Amlodipine ve Lisinopril idi. 



Primer sonlanım, fatal koroner kalpPrimer sonlanım, fatal koroner kalp
hastalığı veya non-fatal myokard
infarktüsü;
Sekonder sonlanım, tüm sebepli  
mortalite, stroke, kombine koroner
kalp hastalığı ve kombine kardiyo-
vaskuler hastalık idi.

Kardiyovaskuler hastalıklardan bir veya daha fazla major formunu önlemede
Thiazide tip diüretiklerin üstün olduğu bildirildi; bu grup ilaçların ilk adım 
antihipertansif  tedavide kullanılması tavsiye dilmektedir. 



60 yaşından sonra hipertansiyon sıktır; kardiyovaskuler hastalıkla sistolik hipertansiyon
diastolik hipertansiyondan daha güçlü ilişki içindedir ve yaşlılarda daha sıktır.

60 yaşında veya daha yaşlı hafif ve orta sistolik veya diastolik hipertansiyonda 
antihipertansif ilaç tedavisinin tüm mortalite, kardiyovaskuler mortalite ve 
morbidite üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

60 yaş ve üzeri hipertansiyonu olan hastalarda yapılmış randomize kontrollü 
çalışmalar meta-analiz için değerlendirilmiştir. 



2008 yılına kadar basılmış review, çalışma ve meta-analizler değerlendirilmiş.

Sonuçlar total mortalite, total kardiyovaskuler morbidite ve mortalite olarak 
değerlendirildi.değerlendirildi.



15 çalışma ve 24055 orta ile ciddi hipertansiyonlu hasta(≥60yaş) incelendi. 
Bu çalışmalarda ilk ilaç olarak thiazid ortalama 4.5 yıl verilmişti. 

Tedavi ile total mortalitenin ve total kardiyovaskuler morbidite ve mortalitenin 
düştüğü tesbit edildi. 80 yaş veya daha yaşlılarda total kardiyovaskuler mortalite ve 
morbidite azalma varken total mortalitede azalma yoktu. 

Orta ile ciddi sistolik ve/veya diastolik hipertansiyonlu yaşlı hipertansif hastaları tedavi
tüm sebepli mortaliteyi ve kardiyovaskuler morbidite ve mortaliteyi azaltır.

80 yaş ve üzeri yaşlı hastalarda tedavinin tüm sebepli mortalite üzerinde yararı azdır.



SONUÇLAR 

60 yıl ve üzeri yaştaki hastalarda sıklıkla izole sistolik hipertansiyon vardır.60 yıl ve üzeri yaştaki hastalarda sıklıkla izole sistolik hipertansiyon vardır.
Tedavide hedef kan basınçları 60-80 yaş arası <140/90mmHg, >80 yaş için
150/80mmHg önerilmektedir.

Nonfarmakolojik tedavide tuz kısıtlaması orta derecede olmalıdır.
Đlaç tedavisinde ilk seçilecek ilaç, özel bir sağlık problemi yoksa thiazid diüretik
olmalıdır.

Thiazid diüretik olarak Chlothalidone seçilmelidir.
Hedef kan basıncına ulaşmak için farklı sınıftaki ilaçlar kombine edilir.
Kadın hastalarda patogenez biraz farklı olduğundan ACE-I ve kalsiyumKadın hastalarda patogenez biraz farklı olduğundan ACE-I ve kalsiyum
kanal blokeri kullanımı önerilebilir.

Kombinasyonla hedef kan basıncı elde edilemezse uzun etkili nitrat veya
aldosteron antagonisti ilave edilebilir.


