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Klinik Uygulama Kılavuzu 

 Klinik uygulama kılavuzları, kanıtların 
sistemik değerlendirmesi  ve alternatif 
bakım seçeneklerinin fayda ve 
zararlarının değerlendirilmesi ile  elde 
edilen bilgiyle, hasta bakımını en uygun 
hale getirmeye çalışan tavsiyeleri içeren 
metinlerdir. 

Institute of Medicine, 2011  



Uzlaşı Raporu  

 Uzlaşı Raporu: Bir uzlaşı raporu, 
müzakereler sonrasında bir 
komitenin ulaştığı mutabakatı 
(anlaşmayı) yansıtır. Bir uzlaşı 
raporu, mevcut bilimsel kanıtlara 
dayanarak, bulgular, sonuçlar ve 
tavsiyeler içerebilir. 

Institute of Medicine, 2009  





Hipertansiyon Uzlaşı Raporu İçeriği 

 Önsöz-Giriş 

 Epidemiyoloji 

 Tanım ve Sınıflandırma 

 Tanı 
 Tıbbi öykü 

 Standart kan basıncı ölçümü, evde kan basıncı ölçümü, ambulatuar kan basıncı ölçümü 

 Laboratuvar tetkikleri 

 Tedavi 
 Yaşam tarzı değişiklikleri 

 İlaç tedavisi 

 Özel hasta gruplarında HT tedavisi 

 Yaşlılar 

 Diyabetikler 

 Koroner arter hastaları 

 Kronik böbrek hastaları 

  İlaç Kullanan Hastaların Takibi 

 İlaç Uyumu ve Kontrol Oranlarının İyileştirilmesi 

 



Önsöz 

 Avrupa ve Amerika kaynaklı ulusal veya 
uluslararası kabul gören birçok kılavuzda 
hipertansiyon tanı ve tedavisi için 
öneriler sunulmaktadır. Ancak bu 
kılavuzlar arasında farklılıklar 
bulunmakta, hatta bazı öneriler de 
ülkemizdeki klinik pratikle uyumlu 
olmamaktadır. 



Önsöz 

 Hipertansiyon kılavuzlarını Türkiye 
açısından değerlendirerek önerileri 
harmanlamak ve erişkinlerde 
hipertansiyon tanı ve tedavisinde ortak 
bir yaklaşımda buluşmak amacıyla konu 
ile ilgili derneklerin katılımı ile bir uzlaşı 
raporu hazırlanmasına gerek 
duyulmuştur. 



Önsöz 

 Bu amaçla ülkemizde 1. basamaktaki bir 
aile hekiminden 3. basamaktaki bir 
uzmana kadar, hipertansiyon hastaları ile 
ilgilenen tüm hekimlerin ortak 
kavramlarda buluşabileceği ve temel 
başvuru kaynağı olarak kullanabileceği 
pratik bir metin hazırlamak 
hedeflenmiştir. 



Önsöz 

 Bu rapor hipertansiyonu her yönü ile 
anlatan bir doküman olmayıp, ana hatlarıyla 
temel önerilerin yer aldığı bir kaynaktır.  

 Bu metindeki önerilerin kanıta dayalı 
olmasına ve klinik pratikte görülen 
hastaların çoğu için geçerli olmasına özen 
gösterilmiştir.  

 Ancak her hastada yaklaşımın bireysel olarak 
değerlendirilmesi gerektiği hatırda 
tutulmalıdır. 
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Hipertansiyon Tanımı 

 Erişkinlerde (>18 yaş), hekim tarafından 
yapılan standart ölçüm ile sistolik KB ≥140 
mmHg ve/veya diyastolik KB ≥90 mmHg 
olması hipertansiyon (yüksek KB) olarak 
tanımlanmaktadır. 

 

 Yaşı ≥80 olanlarda sistolik KB’nin 150 
mmHg’ye kadar kabul edilebilir olduğu 
bildirilmektedir 



Hipertansiyon Sınıflandırması 

Kategori Sistolik Diyastolik 

Yüksek normal 130–139 ve/veya 85–89 

Evre 1 hipertansiyon  140–159 ve/veya 90–99 

Evre 2 hipertansiyon  160–179 ve/veya 100–109 

Evre 3 hipertansiyon  ≥180 ve/veya ≥110 

İzole sistolik hipertansiyon ≥140 ve <90 



Tanı 

 Erişkinlerde her klinik muayenede KB 
mutlaka ölçülmeli ve 30 saniyeden daha kısa 
olmamak koşulu ile nabız sayılmalıdır. 

 

 Hastanın risk faktörlerini belirlemek ve 
sekonder hipertansiyon nedenlerini 
sorgulamak amacıyla mutlaka ayrıntılı tıbbi 
öyküsü alınmalı, sistemik fiziksel muayene 
ve gerekli laboratuvar incelemeleri 
yapılmalıdır  



Tıbbi Öykü 

 Daha önceki KB ölçümleri, geçirilmiş 
ve/veya eşlik eden hastalıklar, ailede 
kalp-damar hastalığı öyküsü, 
hipertansiyon tedavisi için 
kullanılmış/kullanılmakta olan ilaçlar ile 
sekonder hipertansiyon nedenlerine ve 
organ hasarına yönelik belirtiler 
sorgulanmalıdır. 



Standart kan basıncı ölçümü 

 Hekim tarafından, klasik oskültatuar 
yöntemle veya otomatik ya da elektronik 
(dijital göstergeli) uygun manşonlu tansiyon 
ölçüm aletleri kullanılarak koldan ölçüm 
yapılmalıdır. 

 İlk muayenede hastanın iki kolundan da 
ölçüm yapılmalıdır. İki koldan yapılan KB 
ölçümleri arasında fark varsa ölçümler 
tekrarlanmalı, fark devam ediyorsa sonraki 
ölçümler yüksek değer alınan koldan 
yapılmalıdır.  



Standart kan basıncı ölçümü 

 Ölçüm öncesi hastanın oturur durumda en az 
5 dakika dinlenmesine izin verilmeli, avuç 
açık, kol kalp seviyesinde ve bir seferde en az 
iki ölçüm yapılarak (en az 2 dakika ara ile) 
ortalaması kaydedilmelidir.  

 Hastada aritmi varsa otomatik cihazlarla KB 
ölçümü hatalı sonuç verebilir. Bu nedenle 
mutlaka palpasyonla nabız değerlendirilmeli 
ve düzensizlik varsa stetoskop kullanılarak KB 
ölçümü yapılmalıdır. 



Tanı 

 İlk değerlendirmede KB 140/90 mmHg ve 
üzerinde saptanan hastalar tanının doğrulanması 
için mutlaka ikinci kez muayeneye çağrılmalıdır.  

 Hastaya sözlü, hatta gerekirse yazılı bilgiler 
verilmelidir ve böylece hastalığın önemini fark 
etmesi sağlanmalıdır. 

  İkinci muayeneye kadar geçen sürede, eğer 
imkan varsa hastaların ev veya ambulatuar KB 
ölçümleri yaparak daha doğru bir tanıya 
ulaşmaya çalışılmalıdır. 



 



Tanı 

 Hastanın ev/ambulatuar KB ölçümleri 
sonrası gelmesi mümkün görünmüyorsa 
(hasta uyum göstermiyor, evde ölçüm 
olanağı yok, ulaşım zorluğu var vb.) 
istenecek rutin laboratuvar tetkiklerinin 
sonuçlarını göstermeye geldiğinde 
(genellikle 1-2 gün sonra olur) ikinci KB 
ölçümleri yapılabilir 



Tanı 

 Klinikte birkaç kez yapılan ölçümlerin 
ortalaması Evre 3 hipertansiyon düzeyinde 
olan hastalarda, ev veya ambulatuar KB 
ölçümü önermeden, o klinik muayene 
sonrasında hemen antihipertansif ilaç 
tedavisine başlanmalıdır.  

 Hastalarda hedef organ hasarı açısından 
klinik ipuçları mevcutsa yine vakit 
geçirmeden tedaviye başlanmalıdır. 



Evde KB ölçümü 

 Ev ölçümleri en az 5 gün, tercihen 7 gün 
yapılmalıdır.  

 Ölçümler sabah ve akşam saatlerinde, en az 5 
dakika oturur vaziyette istirahat sonrası ve 
ölçüm için önerilen standart önlemlere dikkat 
edilerek yapılmalıdır.  

 

 Evde KB ölçüm değerleri ortalaması ≥135/85 
mmHg ise hipertansiyon tanısı konulmalıdır. 

 



Ambulatuar KB ölçümü 

 Hipertansiyonun tanısında ve takibinde ideal bir 
yöntemdir ve imkan olan her durumda 
kullanılmalıdır.  

 İmkanlar kısıtlı ise şu durumlar için ambulatuar 
ölçüm endikedir:  
 Muayene sırasında ve evde ölçülen KB arasında 

belirgin uyumsuzluk olması,  

 Dipping (normalde uykuda KB’nin düşmesi) varlığının 
araştırılması,  

 Nokturnal hipertansiyon şüphesi,  

 KB değişkenliklerinin saptanması 



Ambulatuar KB ölçümü 

 Bireyin uyanık olduğu saatlerde 
yapılan ambulatuar KB ölçüm 
değerleri ortalaması ≥135/85 
mmHg ise hipertansiyon tanısı 
konulmalıdır.  



Laboratuvar tetkikleri 

 Sekonder hipertansiyon ve hedef organ hasarını 
araştırmak ve kardiyovasküler riski 
değerlendirmek amacıyla: 
 Tam kan sayımı,  

 Tam idrar tetkiki,  

 Açlık kan glukozu,  

 Kanda sodyum, potasyum, kreatinin ve ürik asit  

 Lipit profili,  

 Tahmini glomerüler filtrasyon hızı (estimated 
GFR=eGFR) 

 12 derivasyonlu elektrokardiyografi (EKG). 

 



Laboratuvar tetkikleri 

 Diyabeti olan hipertansiflerde idrar 
albümin atılım oranı mutlaka istenmeli 
ve yıllık olarak takip edilmelidir.  

 Hipertansif hastalarda klinik duruma 
göre 

 İdrar albümin atılım oranı,  

 Şeker yükleme testi, ve,  

 Ekokardiyografi istenmesi önerilir. 



Tedavi 

 Yaşam tarzı değişiklikleri 

 Toplum sağlığı açısından erişkin bireyin KB 
hangi evrede olursa olsun uygun yaşam tarzı 
değişiklikleri önerilmelidir.  

 Eğer bireyin KB yüksek normal düzeyde ise 
(sistolik 130-139 mmHg, diyastolik 85-89 
mmHg) bu öneriler ısrarla vurgulanmalı ve 
önerilerin uygulanması daha güçlü teşvik 
edilmelidir. 

 

 



Yaşam Tarzı Değişiklikleri 

 İdeal vücut ağırlığı 

 Tuz kısıtlaması 

 Sağlıklı beslenme 

 Sigaranın bırakılması 

 Alkol alımının azaltılması 

 Hareketli yaşam 

 Stres yönetimi 



İlaç Tedavisi 

 Antihipertansif ilaç tedavisine 
başlamak için KB değeri ile 
birlikte risk faktörleri ve eşlik 
eden hastalıklar dikkate 
alınmalıdır.  



İlaç Tedavisi  

 Genel popülasyonda tedaviye 
başlama için eşik değeri; 
 Sistolik KB ≥140 mmHg veya diyastolik 

KB ≥ 90 mmHg iken, 

 Yaşı ≥80 olanlarda eşik sistolik 
KB ≥160 mmHg’dir. 



İlaç Tedavisi  

Evre  KV Risk İlaç tedavisi 

Evre 3 HT (SKB ≥ 180 mmHg 

ve/veya DKB ≥ 110 mmHg) 

Var ya da Yok Hemen 

Evre 2 HT (SKB: 160-179 mmHg 

ve/veya DKB: 100-109 mmHg) 
 

 
Var ya da Yok 

 

Hemen 
 

Evre 1 HT (SKB: 140-159 mmHg 

ve/veya DKB: 90-99 mmHg)  

Diyabetes mellitus, 
Kronik böbrek 

hastalığı, 
Koroner arter 

hastalığı 

Hemen 
 

Evre 1 HT (SKB: 140-159 mmHg 

ve/veya DKB: 90-99 mmHg) 
 

 
Yok 

Yaşam tarzı 
değişiklikleri ile 1-

3 ay izlem 



İlaç Tedavisi  

 Antihipertansif ilaç tedavisinde beş grup 
ilaçtan [tarihsel gelişim sırasıyla diüretikler, 
beta blokerler, kalsiyum kanal blokerleri, 
anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) 
inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör 
blokerleri (ARB)] herhangi biri seçilebilir.  

 Antihipertansif ilaç tedavisine bu 5 ilaç 
grubundan biri ya da bir kaçının 
kombinasyonu şeklinde başlanabilir 



İlaç Tedavisi : Beta blokerler 

 Beta-blokerler, ≥65 yaş 
veya diyabete yatkınlığı 
olanlarda başlangıç 
tedavisinde önerilmez. 



İlaç Tedavisi : Kombinasyon 

 Tedaviye tek ilaçla başlandığında, KB hedef 
düzeye gelmezse tedaviye ikinci bir ilaç 
eklenir. 

  Başlangıçta sistolik KB hedeften 20 mmHg ve 
diyastolik KB hedeften 10 mmHg yüksek ise 
(ör. Evre 2 ve üzeri hipertansiyon varlığı) 
doğrudan kombinasyon tedavisi başlanabilir.  

 Birden fazla ilaç kullanılıyorsa, en az birinin 
akşam saatlerinden sonra verilmesi önerilir. 



İlaç Tedavisi : Seçim 

 İlaç seçiminde ilaç 
kontrendikasyonları, hasta 
cevabı ve tolere 
edilebilirlik dikkate 
alınmalıdır.  



İlaç Tedavisi : Kontrendikasyonlar 

İlaç                                      Kesin kontrendikasyon Göreceli kontrendikasyon 

Diüretikler Gut 

Metabolik sendrom, glukoz 
intoleransı, gebelik, 

hiperkalsemi, hipokalemi 

Beta blokerler Astma, AV blok (2. veya 3. derece) 

Metabolik sendrom, glukoz 
intoleransı, sporcu veya 

aktif kişiler, KOAH 
Kalsiyum kanal 
blokerleri 
(dihidropiridinler) 

Taşiaritmi, kalp yetmezliği 

Kalsiyum kanal 
blokerleri (verapamil, 
diltiazem) 

AV blok (2. veya 3. derece, 
trifasiküler blok), ciddi sol 

ventrikül disfonksiyonu, kalp 
yetmezliği 

ACE inhibitörleri 

Gebelik, anjionörotik ödem, 
hiperkalemi, bilateral renal arter 

stenozu 
Gebelik planı olan kadınlar 

Anjiotensin reseptör 
blokerleri 

Gebelik, hiperkalemi, bilateral 
renal arter stenozu Gebelik planı olan kadınlar 



 Dirençli Hipertansiyon 

 Eğer KB yeterli dozda verilen ve en 
az biri diüretik olan üç ilaçla kontrol 
edilemiyorsa, hastada dirençli 
hipertansiyon var olduğu 
düşünülmeli ve bu durumda uzmana 
sevk veya diğer tedaviler gündeme 
alınmalıdır  



 



Yaşlıda Hipertansiyon 

 Yaşlılarda (> 65 yaş),  öncelikle kalsiyum kanal 
blokeri veya diüretikler, daha sonra ACE 
inhibitörü veya ARB grubu ilaçlar önerilebilir. 

 Hipertansiyonu olan ≥65 yaş bireylerde özel bir 
endikasyon olmadığı sürece beta-blokerlerin ilk 
seçenek kullanımından kaçınılmalıdır.  

  Hipertansiyonu olan ve yaşı ≥80 olan hastalarda 
tedavi başlama eşiği sistolik KB ≥160 mmHg, 
tedavi hedefi 140-150 mmHg’dir 



Hipertansiyon ve Diyabetes Mellitus 

 KB > 120/80 mmHg: Yaşam tarzı 
değişiklikleri kuvvetle önerilmelidir  

 

 KB >140/90 mmHg ise ilaç tedavisine 
başlanmalı, tedavi hedefi sistolik KB 
130-139 mmHg ve diyastolik KB 80-89 
mmHg olmalıdır. 

 



Hipertansiyon ve Diyabetes Mellitus 

 Koroner arter hastalığı olan 
diyabetiklerde  <130/80 mmHg risklidir. 

 Genç diyabetiklerde tedavi yükünü 
artırmaksızın KB’yi 130/80 mmHg’nın 
altına indirmek hedeflenebilir. 

 Diyabetiklerde tedaviye ACE inhibitörü 
veya ARB grubu ilaçlar ile başlanması 
önerilir. 

 



Koroner Arter Hastaları 

 Koroner arter hastalığı olan bireylerde  kan 
basıncı 140/90 mmHg üstü tedavi edilmeli, 
140/90 mmHg’nın altına inilmeli, ancak kan 
basıncı 130/80 mmHg’den daha aşağı 
düşürülmemelidir. 

 Miyokard iskemisi riski ortaya çıkabileceği için 
izole sistolik hipertansiyonu olan bireylerde 
diyastolik KB’nin 60 mmHg’nin altına 
indirilmemesi önerilir  



Koroner Arter Hastaları 

 Koroner arter hastalığı olan 
bireylerde tedavide tercih 
edilecek ilaç grupları beta bloker, 
ACE inhibitörü, ARB veya 
kalsiyum kanal blokerleridir. 



Kronik Böbrek Hastaları 

 Kronik böbrek hastalarında tedavi eşiği 
140/90 mmHg’dir.  

 Albuminürisi (>30 mg/gün) olan hastalarda 
KB’nin 130/80 mmHg altına düşürülmesi 
hedeflenmelidir.  

 Ancak koroner arter hastalığı olanlarda veya 
yaşlılarda KB’nin 130/80 mmHg altına 
düşürülmemesi önerilir. 



Kronik Böbrek Hastaları 

 Kronik böbrek hastalarında 
tedaviye ACE inhibitörü 
veya ARB ile başlanması 
önerilir. 



Tedavi Eşik ve Hedef Değerleri 

Grup Eşik KB Hedef KB 

Genel Populasyon ≥140/90 mmHg <140/90 mmHg 

Yaşlılar  
              > 65 yaş 
              ≥ 80 yaş 

 
≥140/90 mmHg 

≥ 160 mmHg 

 
<140/90 mmHg 
140-150 mmHg 

Diyabet ≥140/90 mmHg 
 

SKB: 130-139 mmHg 
DKB: 80-89 mmHg 

 

Koroner Arter Hastalığı ≥140/90 mmHg 
 

SKB: 130-139 mmHg 
DKB: 80-89 mmHg 

Kronik Böbrek Hastalığı 
       Albuminüri (≥ 30 mg/gün) 

≥140/90 mmHg 
 

<140/90 mmHg 
< 130/80 mmHg 



İlaç Kullanan Hastaların Takibi 

 Antihipertansif ilaç tedavisi başlanan 
veya tedavi rejiminde değişiklik yapılan 
hastalarda KB kontrolünün sağlanıp 
sağlanmadığı 3-4 hafta sonraki kontrolde 
değerlendirilmelidir. 

 İlaç bu süre içerisinde hiç etki 
göstermezse, başka bir antihipertansif 
gruba veya kombinasyon tedavisine 
geçilmesi önerilir 



İlaç Kullanan Hastaların Takibi 

 Hastalar, imkanları varsa ev KB 
ölçümlerini yaptırarak 
kontrole çağrılmalıdır.  

 Kontrolde ilaçların yan etkileri 
de mutlaka 
değerlendirilmelidir. 



İlaç Uyumu ve Kontrol Oranlarının İyileştirilmesi 

 Hipertansiyon tedavisinde başarılı 
olabilmenin temel şartları, hastaların 
zamanında ve doğru tanı almasını 
sağlamak, yaşam tarzı değişikliklerini 
etkin bir şekilde uygulamak, ilaç 
tedavisine zamanında başlamak ve 
mutlaka ilaç uyumunu sağlamaktır. 



İlaç Uyumu ve Kontrol Oranlarının İyileştirilmesi 

 Hastanın hastalığını anlamasına yardımcı olunmalı ve 
bilgilendirme için gerekirse yazılı kaynaklar temin 
edilmelidir. 

 Yaşam tarzı önerilerinin ilaç tedavisi kadar önemli olduğu 
anlatılmalıdır. 

 Hastalığın kronik olduğu, ilaçların sürekli alınması ve 
düzenli kontrollere gelinmesi gerektiği anlatılmalıdır. 

 KB kontrolde olan hastalarda tıbbi başka bir gerekçe 
olmadıkça antihipertansif ilaç değişikliği yapılmamalıdır. 
Gereksiz ilaç değişiklikleri tedavi uyumunu bozmaktadır. 

 KB kontrolde olmayan hastaların tedavisine gerektiğinde 
ilaç eklemekten kaçınılmamalıdır.  

 Hastaya yeterince zaman ayrılmalı, hastanın kendini 
anlatmasına izin verilmeli ve hastayla iyi bir iletişim 
kurulmalıdır. 



Teşekkür ederiz.... 


