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Dünya Sa¤l›k Örgütü 2002 Raporuna göre dünya genelinde kalp ve damar
hastal›kar›na yol açan nedenlerin içinde ilk s›rada hipertansiyon yer almaktad›r. Kardiyovasküler mortalite ve morbidite hem sistolik hem de diyastolik
kan bas›nc› ile sürekli bir iliﬂki göstermektedir. Sistolik ve diyastolik kan bas›nçlar›n›n kalp yetersizli¤i, periferik arter hastal›¤› ve son evre böbrek yetersizli¤i ile kademeli ve ba¤›ms›z bir iliﬂki gösterdi¤i bilinmektedir ve kan bas›nc› yüksekli¤i toplum genelinde son derece yayg›n görülmektedir. Bu nedenle kan bas›nc› (KB) yüksekli¤inin uygun biçimde tedavi edilmesi son derece önemli olup, k›sa süre önce Avrupa Hipertansiyon Derne¤i-Avrupa Kardiyoloji Derne¤i [European Society of Hypertension (ESH)-European Society of
Cardiology (ESC)] taraf›ndan Arteryel Hipertansiyon Tedavisi 2007 K›lavuzu
yay›nlanm›ﬂt›r. Bu yaz›da, k›lavuzun ana hatlar› özetlenmiﬂtir.

Hipertansiyon tan›m› ve s›n›flamas›
Hipertansiyon terimi bilimsel olarak sorgulanabilir niteliktedir, mevcut
kesim noktas› de¤erlerine bakarak yap›lan hipertansiyon s›n›flamas› keyfidir
ve kan bas›nc› s›n›flamas›n› “hipertansiyon” sözcü¤ünü kullanmadan yapmak
daha uygun olabilir. Bununla birlikte, geniﬂ kitlelerce bilinen ve kabul görmüﬂ
terminolojide de¤iﬂiklik yap›lmas› kar›ﬂ›kl›¤a neden olaca¤›ndan ve mevcut
kesim noktalar› günlük uygulamalarda tan› ve tedavi yaklaﬂ›mlar›n› belirlemeyi kolaylaﬂt›raca¤›ndan eski hipertansiyon s›n›flamas›n› (Tablo 1) kullanmay› sürdürmek ak›lc›d›r.
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Asl›nda, hipertansiyon tan›mlan›rken “tedavinin zarardan çok yarar getirece¤i kan bas›nc› de¤eri” ifadesini kullanmak daha do¤ru olabilir çünkü kan
bas›nc›, 115-110 mmHg sistolik ve 75-70 mmHg diyastolik kan bas›nc› düzeylerine ininceye kadar kardiyovasküler riskle sürekli bir iliﬂki göstermektedir
ve hipertansiyon eﬂik de¤erinin (ve ilaç tedavisi gereksiniminin) total kardiyovasküler risk profiline göre de¤iﬂebilen esnek bir yap›s› vard›r. Total kardiyovasküler risk genellikle, 10 y›l içerisinde bir kardiyovasküler olay geliﬂmesi
mutlak riskini ifade etmektedir ve bu riski belirlemekte kullan›lan çeﬂitli bilimsel yöntemler bulunmaktad›r. Bu nedenle tüm hastalar, sadece Tablo 1’de
tan›mlanan hipertansiyon derecelerine göre de¤il, ayn› zamanda çeﬂitli risk
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faktörlerinin, organ hasar›n›n ve eﬂlik eden hastal›klar›n birlikteli¤inden do¤acak total kardiyovasküler risk göz önüne alarak s›n›flanmal›d›r. “Normal” ve
“yüksek normal” kan bas›nçl› bireyleri de içine alacak ﬂekilde bir total kardiyovasküler risk s›n›flamas› yap›lm›ﬂ ve ﬁekil 1’de özetlenmiﬂtir; görüldü¤ü gibi, ayn› kan bas›nc› de¤eri farkl› bireyler için görece daha yüksek veya daha
düﬂük kalabilmektedir. Baﬂka bir deyiﬂle, yüksek riskli durumlar›n varl›¤›nda
“kabul edilemeyecek kadar yüksek olup tedavi gerektiren” bir tansiyon de¤eri, düﬂük riskli hastalar için halen “kabul edilebilir” bir düzey olabilmektedir.
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Prognozu etkileyen ve bu yüzden riski derecelendirirken kullan›lmas› gereken
klinik de¤iﬂkenlerden en yayg›n görülenleri ise Tablo 2’de özetlenmiﬂtir.
Farkl› ölçüm türlerine göre hipertansiyon tan›m›n›n de¤iﬂti¤i de unutulmamal›d›r (Tablo 3). Örne¤in, evde ölçülen kan bas›nc› veya 24 saatlik ambulatuvar kan bas›nc›, klinikte ölçülen kan bas›nc›ndan birkaç mmHg daha düﬂüktür ya da evde ölçülen 135/85 mmHg de¤eri, doktor ofisinde ya da klinikte ölçülen 140/90 mmHg’ye eﬂde¤er kabul edilmelidir. Referans de¤er olarak
klinik KB ölçümleri kullan›lmal›d›r, ancak ambulatuvar KB, tedavi edilen ve
edilmeyen hastalarda kardiyovasüler risk konusunda daha iyi tahmin yapmaya yard›m edebilir.

Kan bas›nc› ölçümü
Kan bas›nc› ölçümünde dikkat edilmesi gereken baz› noktalar vard›r. Kan
bas›nc› ölçümüne baﬂlamadan önce hasta sessiz bir odada birkaç dakika oturmal›, standart (12-13 cm uzunlu¤unda ve 35 cm geniﬂli¤inde) bir manﬂon kullan›larak 1-2 dakika aral›klar ile en az iki ölçüm yap›lmal›d›r. Hasta hangi pozisyonda olursa olsun, manﬂon kalp seviyesinde tutulmal›d›r. Sistolik ve diyastolik kan bas›nc›n› belirlemek için faz I ve faz V (sesin kaybolmas›) Korotkoff sesleri kullan›lmal›d›r. Periferik damar hastal›klar›na ba¤l› olas› farkl›l›klar›n saptanmas› amac›yla kan bas›nc› ilk kontrolde her iki koldan ölçülmelidir. Bir farkl›l›k saptand›ysa, saptanan daha yüksek de¤er referans de¤er olarak kabul edilmelidir. Yaﬂl› ve diyabetli olgularda ve ortostatik hipotansiyonun s›k oldu¤u ya
da ortostatik hipotansiyondan ﬂüphelenilen durumlarda hastalar ayakta durmaya baﬂlad›ktan 1 ve 5 dakika sonra kan bas›nc› ölçülmelidir.
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Klinik KB de¤erinde önemli de¤iﬂkenlik saptanm›ﬂsa, klinikte ve evde ölçülen KB de¤erlerinde belirgin tutars›zl›k varsa, ilaç tedavisine dirençten ﬂüphe ediliyorsa, hipotansif ataklar yaﬂand›¤›ndan kuﬂkulan›l›yorsa ve özellikle
birey yaﬂl› veya diyabetli ise, gebe kad›nda klinik KB yüksek ise veya pre-eklampsiden ﬂüphe ediliyorsa 24-saatlik ambulatuvar KB ölçümü yap›labilir.
Evde hastan›n kendisi taraf›ndan yap›lan KB ölçümleri klinik aç›dan de¤erlidir ve prognoz aç›s›ndan taﬂ›d›¤› anlam art›k kan›tlanm›ﬂt›r. Bu ölçümlerin yap›lmas› teﬂvik edilmelidir, fakat bu iﬂlem hastada anksiyete yarat›yorsa
veya hasta bu durumu bahane ederek kendi baﬂ›na tedavisini de¤iﬂtiriyorsa
evde ölçüm yap›lmas› önerilmemektedir.

Tedavi ilkeleri
Kan bas›nc› yüksekli¤i olan hastalar›n tedavisinde birincil amaç, uzun dönemdeki total kardiyovasküler riskte maksimum azalman›n sa¤lanmas›d›r.
Bunun için KB yüksekli¤inin yan› s›ra geriye çevrilebilir tüm iliﬂkili risk faktörlerinin tedavi edilmesi gerekir. Antihipertansif tedaviye baﬂlama karar› iki
kritere dayanmal›d›r. Bunlardan ilki Tablo 1’de s›n›fland›¤› ﬂekliyle sistolik ve
diyastolik kan bas›nc› düzeyidir. ‹kincisi ise, kiﬂisel öykü/aile öyküsü ve/veya ﬁekil 2’de gösterildi¤i ﬂekliyle total kardiyovasküler risk belirlemesine göre hesaplanan total kardiyovasküler risk düzeyidir.
Tüm hipertansif hastalarda (sistolik/diyastolik) kan bas›nc› en az›ndan
140/90 mmHg’den düﬂük olmal›, kiﬂi tolere edebiliyorsa daha da düﬂük düzeylere indirilmelidir. Diyabetiklerde, yüksek ya da çok yüksek riskli hastalarda, örne¤in baz› eﬂlik eden klinik durumlar› (inme miyokard infarktüsü, böbrek disfonksiyonu, proteinüri) bulunanlarda hedef kan bas›nc› de¤eri en az›ndan <130/80 mmHg olmal›d›r. Kombinasyon tedavisi uygulansa bile sistolik
kan bas›nc›n› <140 mmHg de¤erlerine indirmek zor olabilmektedir; <130
mmHg gibi bir hedef konulmuﬂsa bu düﬂüﬂü sa¤lamak çok daha güçtür. Yaﬂl›larda, diyabetiklerde ve genel olarak, kardiyovasküler hasar geliﬂmiﬂ olan bireylerde ek güçlükler yaﬂanaca¤› konusunda haz›rl›kl› olunmal›d›r. Kan bas›nc› hedefine ulaﬂmay› kolaylaﬂt›rmak amac›yla, antihipertansif tedaviye belirgin kardiyovasküler hasar geliﬂmeden önce baﬂlanmal›d›r.
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Birinci dereceden 3. dereceye kadar olan tüm hipertansiflerde, tan› konuldu¤unda ya da hipertansiyondan ﬂüphelenildi¤inde, yaﬂam tarz›yla ilgili önerilerde bulunulmal›d›r. Ancak farmakolojik tedaviye baﬂlama karar› yine, total kardiyovasküler risk düzeyine göre verilmelidir.
Hipertansiyon tedavisi s›ras›nda ilaç kullan›lmas› gerekiyorsa, monoterapi ya da kombinasyon tedavisi kullan›labilir.
Geri dönüﬂümlü olan tüm risk faktörlerinde sa¤lanan kontrolün sürdürüldü¤ünden emin olmak ve organ hasar›n› de¤erlendirmek amac›yla hastalar
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kontrole ça¤›r›lmal›d›r. Düﬂük riskli ya da birinci derece hipertansiyonu olan
hastalar 6 ayl›k aralarla görülebilir ve evde düzenli KB ölçümü yap›lmas› bu
aran›n daha da aç›lmas›n› sa¤layabilir. Yüksek ya da çok yüksek riskli hastalarda kontrol muayeneleri daha s›k olmal›d›r. Bu ayn› zamanda, ilaç tedavisi
almayan hastalar için de geçerlidir, çünkü bu grupta yaﬂam tarz› de¤iﬂikliklerine uyum genellikle düﬂüktür.
Hipertansiyon tedavisi yaﬂamboyu sürmelidir, çünkü do¤ru tan› konulan
hastalarda tedavinin kesilmesi hipertansif duruma geri dönüﬂle sonuçlanmaktad›r.

Sonuç
Hipertansiyon majör bir kardiyovasküler risk faktörüdür ve kan bas›nc›
düﬂürücü stratejiler uygulamak, riski önemli ölçüde azaltmaktad›r, ancak
dünya genelinde hipertansif hastalar›n yeterince tedavi edilmedikleri ve hedef
kan bas›nc› düzeylerine yeterince ulaﬂamad›klar› bilinmektedir. ESH/ESC k›lavuzu 2003 y›l›ndan bu yana hipertansiyon tan› ve tedavisindeki önemli geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda güncellenmiﬂ ve 2007 tedavi k›lavuzu olarak yay›nlanm›ﬂt›r.
ﬁüphesiz, k›lavuz geliﬂtirmek sorunlar› çözmek için yeterli de¤ildir ve uygulamaya geçmedikçe iﬂe yaramayacakt›r. Bu nedenle hekimlerin k›lavuzu kabulü, hastalar›n yaﬂam tarz› de¤iﬂikliklerine ve ilaç tedavisine uyumu ve sa¤l›k sisteminin organizasyonundan sorumlu herkesin konu hakk›ndaki duyarl›l›¤› önemlidir.
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