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Değerli Meslektaşlarımız, 

1-5 Mayıs 2019’da ve Limak Cyprus Deluxe Otelde, 21. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 
Kongresinde yeniden bir araya gelmenin büyük mutluluğu içerisindeyiz. 

HEPİNİZ HOŞGELDİNİZ.  

Son kongremizden bugüne kadar geçen zaman süresi içerisinde hem sosyal hayatımızda hem bilimsel 
arenada pek çok değişimler oldu. Bizler bilimsel arenadaki değişimleri, eskiden bildiklerimizin ışığında 
bu platformda dinleme, anlatma, yorumlama ve bu şekilde yeni bilgilerle donanma fırsatı bulacağız. 
Hipertansiyon, genel nefroloji, diyaliz ve transplantasyon konularında bilgilerimiz güncellenirken, 
ilgili konularda konunun uzmanı yüzden fazla hocamızla direk buluşma ve konuları tartışma olanağı 
bulacağız..  

21. Kongremizde özellikle sözlü bildiri oturumlarının ve sunulacak sözlü bildirilerin sayısını arttırarak,  
genç araştırmacı meslektaşımızın kendilerini ve çalışmalarını ifade edebilecekleri bilimsel bir platform 
oluşturmaya çalıştık. İlk defa bu kongrede, klinik pratiğimizde karşılaştığımız ve nefroloji dışındaki 
disiplinler ile ortak takip etmek zorunda kaldığımız ilginç vakaların sunulacağı “Multidisipliner olgu 
yaklaşımları” adı altında başka bir sözlü bildiri oturumunu programa ekledik. Bu bağlamda özellikle 
sözlü bildiri, multidisipliner olgu bildirimi ya da poster bildiri ile kongremize katılmak isteyen, hem Genel 
dâhiliye hem de nefroloji yan dal eğitimi alan asistan doktor meslektaşlarımızın kongremize katılımlarını 
sağlamak için yapmış olduğumuz destekler, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu yıl da devam etmiştir. 
Tüm bu aktiviteler arasından seçilecek en iyi dört sözlü bildiriye (bir tanesi multidisipliner olgu) ve bir 
de en iyi poster bildiriye 11000 TL düzeyinde para ödülü verilecektir. Yine ilk defa bu kongrede “EN 
BÜYÜK KİM” isimli bir yarışma yapılacaktır. Yarışmada takımlar, Genel Dâhiliye, Kardiyoloji, Nefroloji, 
Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon alanlarında bilgilerini test etme imkânları bulurken hem 
eğlenecek hem de kazanacaklardır.  Bu ödüller harcanan emeklerin tam karşılığı olmamakla beraber 
bundan sonra yapılacak çalışmalar için küçük birer kaynak olacaktır kanaatindeyiz.   Türk Hipertansiyon 
ve Böbrek Hastalıkları Derneği, yapmış olduğu bu destekler ile sadece nefroloji alanında değil tüm 
İç Hastalıkları alanlarında, eğitime ve bilimsel üretkenliğe katkı anlamında kendine düşen görevi en 
iyi şekilde ifa etmeye çalışmaktadır.  Derneğimiz bilimsel arenaya katmış olduğu büyük çalışmalara, 
yine çok ses getirecek başka epidemiyolojik çalışmaları eklemek için, tamamen kendi öz kaynakları ile 
çalışmaya devam etmektedir.  Daha detaylı bilgiler için lütfen dernek web sitesini ziyaret ediniz: www.
turkhipertansiyon.org

Üretilen her güzel şey, paylaşıldıkça kıymetlenir. Siz değerli hekimlerimiz ile paylaşıldıkça bizim için 
anlam kazanır. Bu çabanın içinde yer almak ve özellikle hipertansiyon gibi toplum sağlığı açısından 
önemli hastalık yükü oluşturan konularda çalışmalar yapmak isteyen meslektaşlarımıza derneğimizin 
destekleri her daim devam edecektir. 

Düzenleme komitesi olarak sizlerle yeniden bir arada olmaktan duyduğumuz mutluluğu belirtir;  keyifle 
dinleyeceğiniz, öğreneceğiniz ve eğleneceğiniz bir kongre geçirmenizi temenni ederiz 

Saygılarımızla,

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 
Yönetim Kurulu adına

Prof. Dr. Ülver Derici
Kongre Başkanı

2 Mayıs 2019, Perşembe
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HİPERTANSİYON TANIMI

 18 yaş üstü erişkinlerde hekim tarafından yapılan tekrarlayan klinik kan basıncı ölçümleri ile Hipertansiyon;
  sistolik KB ≥140 mmHg ve/veya 
 diyastolik KB ≥90 mmHg 

Yaşı 80 ve üzeri olanlarda;
  sistolik kan basıncının 150 mmHg’ye kadar kabul edilebilir

HİPERTANSİYON SINIFLANDIRMASI
Klinik kan basıncı ölçümü temelli hipertansiyon sınıflandırması 
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STANDART KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ
Hekim tarafından, oskültatuvar, otomatik veya elektronik (dijital göstergeli) uygun manşonlu tansiyon ölçüm aletleri kullanı-
larak koldan ölçüm yapılmalıdır.

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

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. 

Klinik Kan Basıncı Ölçümü ≥ 140/90 mmHg1,2

HİPERTANSİYON
, 1 Kan basıncı ölçümü ilk muayenede iki koldan ayrı ayrı  yapılmalı ve takiplerde yüksek ölçülen kol kullanılmalıdır. En az iki öl-
çüm yaparak hastanın kan basıncı ortalamasına göre tanı akışı kullanılmalıdır.

2 Bu ölçümler sırasında öykü, fizik muayene ve temel laboratuvar incelemelerinin yapılması önerilir. Ev kan basıncı veya ambu-
latuar KB ölçümü imkanı olmayan hastalarda , laboratuvar sonuçlarını getirdikleri zaman  yeniden ölçüm yapılarak tanı konul-
ması önerilir.

3 Hastanın kan basıncı bu değerlerde ise bir iki kez daha ölçülmelidir. Bu değerler devam ediyorsa, hastaya hipertansiyon tanısı 
hemen konulmalıdır.

SKB: Sistolik kan basıncı; DKB: Diyastolik kan basıncı

Hipertansif Olmayan Hastalarda Takip Önerileri 
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EVDE KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ
Evde kan basıncı ölçümünde kol için uygun manşonlu ve onaylı elektronik tansiyon ölçüm aleti kullanılır 
(http://www.turkhipertansiyon.org/pdf/Onayli_Aletler_2017.pdf).

Ev ölçümleri en az 5 gün yapılmalıdır. Kan basıncı sabah ve akşam saatlerinde ve her seferinde en az ikişer kez ölçülmelidir.
Evde kan basıncı ölçümü en az 5 dakika dinlendikten sonra yapılmalı ve ölçümden önceki 30 dakika içinde sigara veya kahve 
içilmemeli, egzersiz yapılmamalıdır. Bir dakika arayla iki ölçüm alınarak bu iki ölçümün ortalaması kaydedilmelidir.

Kan basıncı ölçümünde kullanılacak elektronik tansiyon ölçüm cihazının koldan ölçüm yapan cihaz olması önemlidir. Bilekten 
ölçüm yapan cihazlar evde kan basıncı takibinde önerilmemektedir.

En az 5 gün sabah ve akşam yapılan kan basıncı ölçümlerine göre Hipertansiyon; 
ortalama sistolik kan basıncının 135 mmHg veya 
                  diyastolik kan basıncının 85 mmHg üzerinde olması durumunda tanı konulur.
Beyaz önlük etkisi veya maskeli hipertansiyon şüphesi varsa ev ölçümleri özellikle istenmelidir.

AMBULATUVAR KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ
 Özel bir cihazın hasta üzerinde 24 saat süreyle taşınarak günlük aktivite ve uyku sırasında kan basıncı kayıtlarının 

alınması ile yapılan ambulatuvar KB ölçümü, hipertansiyonun tanısında ve takibinde ideal bir yöntemdir ve imkan 
olan her durumda kullanılmalıdır.

 Ancak imkanlar kısıtlı ise şu durumlar için ambulatuvar ölçüm endikedir:
 ofis kan basıncı ve evde ölçülen KB arasında belirgin uyumsuzluk olması,
 dipping (normalde uykuda kan basıncının düşmesi) varlığının araştırılması,
 nokturnal hipertansiyon şüphesi,
 kan basıncı değişkenliklerinin saptanması.

ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNE GÖRE  HİPERTANSİYON TANISI

LABORATUVAR TETKİKLERİ
Sekonder hipertansiyon ile hedef organ hasarını araştırmak ve kardiyovasküler riski belirlemek için:
•Tam kan sayımı
•Tam idrar tetkiki
•Açlık kan glukozu
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•Kanda sodyum, potasyum ve ürik asit
•Lipid profili
•Kreatinin ve tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR)
•Elektrokardiyografi
•DM’li hastalarda idrar albümin atılım oranı (yıllık takip)
Klinik duruma göre:
•İdrar albümin atılım oranı
•ALT/AST
•Kalsiyum
•TSH
•OGTT
•Ekokardiyografi

Sekonder hipertansiyon taraması kimlere yapılmalıdır?

1) Anamnezde sekonder hipertansiyonu düşündürecek durumlar: 
a) Ailede böbrek hastalığı öyküsü,
b) İlaç alımı: nonsteroid antiinflamatuvarlar, dekonjestanlar, oral kontraseptifler, meyan kökü şurubu, karbenoksolon, kokain, 
amfetamin, glukokortikoidler, eritropoetin, siklosporin,
c) Kas güçsüzlüğü gibi hiperaldosteronizm bulguları,
d) Horlama; uyku-apne (partnere danışılması),
e) Terleme epizodları, baş ağrısı, anksiyete, çarpıntı gibi feokromositoma semptomları.
2) Dirençli hipertansiyonu olan hastalar: farklı sınıf üç adet yeterli dozda antihipertansif (biri diüretikler olmak üzere) kullanı-
mına rağmen kan basıncı kontrolde olmayan hastalar

KİMLERDE SEKONDER HİPERTANSİYON ARAŞTIRILMALIDIR?

3)  30 yaşından önce hipertansiyon tanısı alan hastalar
4) Kan basıncı düzeyine göre beklenenden daha ağır hedef organ hasarı gelişmiş hastalar
5) ACE inhibitörü veya ARB kullanımı sonrası kreatinin değerlerinde ciddi yükselme (%30 üzerinde) olan hastalar
6) Rutin laboratuvar incelemelerinde hipokalemi tespit edilen hastalar
7) Tedaviyle kontrol altında iken kan basıncı kontrolü bozulan hastalar

TEDAVİ
Yaşam Tarzı Değişiklikleri:

 Toplum sağlığı açısından erişkin bireyin kan basıncı hangi evrede olursa olsun uygun yaşam tarzı değişiklikleri öneril-
melidir.

 Eğer bireyin kan basıncı artmış ise;
  (sistolik 120–139 mmHg, diyastolik 80–89 mmHg) bu öneriler ısrarla vurgulanmalı ve önerilerin uygulanması daha 

güçlü teşvik edilmelidir.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

 İdeal vücut ağırlığı
 Tuz kısıtlaması
 Sağlıklı beslenme
 Sigaranın bırakılması
 Alkol kısıtlaması
 Hareketli yaşam
 Stres yönetimi 
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İLAÇ TEDAVİSİ
 Antihipertansif ilaç tedavisine başlamak için kan basıncı değeri ile birlikte risk faktörleri ve eşlik eden hastalıklar dik-

kate alınmalıdır.
 Genel popülasyonda tedaviye başlamak için;

eşik ofis sistolik kan basıncı değeri ≥140 mmHg veya 
diyastolik kan basıncı değeri ≥90 mmHg iken 
YAŞ ≥80 olanlarda eşik ofis sistolik KB ≥150 mmHg’dir.

  Yaş ≥80 olan olgular için tavsiye edilen eşik kan basıncı değeri kesin karar verdirici nitelikte olup, diyabetes mellitus, 
kronik böbrek hastalığı, koroner arter hastalığı  gb yüksek risk varlığında dahi geçerlidir. 

YAŞA GÖRE İLAÇ TEDAVİSİ İÇİN EŞİK VE HEDEF KAN BASINCI DÜZEYLERİ

Eşlik eden hastalık durumundan bağımsız olarak

RİSK TEMELLİ YAKLAŞIM
130-139/80-89 mmHg aralığı

Grup  : 18-65 yaş

Hedef Kan Basıncı  : 20-129/70-79 mmHg

Yüksek risk kriterleri :          
Majör :

1. KAH
2. DM
3. KBH

Minör :
1. 55-65 yaş
2. LDL>130
3. Sigara

“Yüksek risk” tanımı :
1. En az 2 majör
2. 1 majör + 2 minör
3. 3 minör 

(sadece erkek hastalar için)
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Hipertansiyonda Tedavi Yaklaşımı  

KB: Kan basıncı; SKB: Sistolik kan basıncı; DKB: Diyastolik kan basıncı; HT: Hipertansiyon; DM: Diyabetes mellitus; KBY: Kronik 
böbrek yetersizliği; KAH: Koroner arter hastalığı

İLAÇ TEDAVİSİ

 Ek bir hastalığı olmayan hipertansif bireylerde ilaç tedavisine dört grup ilaçtan (tarihsel gelişim sırasıyla):
                     diüretikler, 
                      kalsiyum kanal blokerleri
                      ACE inhibitörleri
                      ARB 
      herhangi biri veya kombinasyonu şeklinde başlanabilir.

 Beta blokerler, atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı gibi hastalıklarda hipertansiyon tedavisi 
için ilk seçenek olarak kullanılabilir.

 Antihipertansif tedaviye tek ilaçla veya kombinasyon ile başlanabilir, kan basıncı hedef düzeye gelmezse kombinas-
yon tedavisine geçilir.
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 Kan basıncı >150/90 mmHg olanlarda 
ilk basamakta  kombinasyon tedavisi

 Hasta uyumu açısından tek tablette kombinasyon tedavisi tercih edilmelidir.
 Birden fazla tablet kullanılıyorsa, en az birinin akşam saatlerinden sonra verilmesi önerilir.

1 Kan basıncı hedefinin ≤130 mmHg olduğu durumlarda doğrudan kombinasyon tedavisi başlanabilir. 
2 Betablokerler spesifik bir neden olması durumunda (KKY, KAH, angina pektoris veya gebelik planlayan hasta) başlanabilir.
3 3 veya 4 ilaç gerektiren durumlarda tedavi etkinlik ve uyumunu artırmak için ilaçlardan en az birinin serbest doz kombinasyo-
nu şeklinde ve sabit doz kombinasyonundan farklı zamanda uygulanması (biri sabah diğeri akşam) önerilir.
HT: Hipertansiyon; ACE: Anjiyotensin dönüştürücü enzim; ARB: Anjiyotensin reseptör blokerleri; KKB: Kalsiyum kanal blokerleri

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

 Eğer kan basıncı yeterli dozda verilen ve en az biri diüretik olan üç ilaçla kontrol edilemiyorsa, hastada dirençli hi-
pertansiyon veya sekonder hipertansiyon var olduğu düşünülmeli ve bu durumda uzmana sevk veya diğer tedaviler 
gündeme alınmalıdır.

8



2 Mayıs 2018, Perşembe

ANTİHİPERTANSİF İLAÇLARIN KONTRENDİKASYONLARI

ÖZEL HASTA GRUPLARINDA HİPERTANSİYON TEDAVİSİ
Yaşlılar

 Hipertansif yaşı ≥80 olan hastalarda tedavi başlama eşiği sistolik kan basıncı ≥150 mmHg, tedavi hedefi 130-140 
mmHg’dir.

 Yaşlılarda (≥65 yaş) ilaç tercihinde 4 grup ilaçtan (diüretikler, kalsiyum kanal blokerleri, ACE inhibitörleri ve ARB) her-
hangi biri veya kombinasyonu kullanılabilir.

 Özellikle düşkün yaşlılarda ve ortostatik hipotansiyon riski olan yaşlılarda tedaviye tek ilaçla başlanması, doz artışla-
rının ve kombinasyona geçişlerin daha yavaş yapılması (Düşük Başla,  Yavaş Arttır) önerilir.

Diyabetikler
 Kan basıncı ≥140/90 mmHg ise ilaç tedavisine başlanmalı, tedavi hedefi sistolik kan basıncı 

 65 yaşa kadar 120-130 mmHg
 > 65 yaş 130-140 mmHg’dır 

diyastolik kan basıncı 70-80 mmHg arasında tutulması önerilir.
 Diyabetiklerde tedaviye tek ilaçla başlanacaksa ACE inhibitörü veya ARB grubu ilaçlar ile başlanması önerilir.

Koroner arter hastaları
 Koroner arter hastalığı olan bireylerde kan basıncı 140/90 mmHg üzerinde tedaviye başlanmalı ve  hedef sistolik kan 

basıncı
 65 yaşa kadar 120-130 mmHg
 > 65 yaş için  130-140 mmHg’dır 

diyastolik kan basıncı 70-80 mmHg arasında tutulması önerilir.
 Koroner arter hastalığı olan bireylerde tedavide tercih edilecek ilaç grupları beta bloker, ACE inhibitörü, ARB veya 

kalsiyum kanal blokerleridir.

9



2 Mayıs 2018, Perşembe

Kronik böbrek hastaları
 Kronik böbrek hastalarında tedavi eşiği 140/90 mmHg’dir, hedef sistolik kan basıncı 

 65 yaşa kadar 120-130 mmHg
 > 65 yaş için  130-140 mmHg’dır 

diyastolik kan basıncı 70-80 mmHg arasında tutulması önerilir.
 65 yaş üstündeki hastalarda akut böbrek hasarı riski artışı nedeniyle sistolik kan basıncı hedefinin 130-140 mmHg 

arasında tutulması uygundur.
 Hastanın yaşı, eşlik eden diyabet ve/veya kardiyovasküler hastalık varlığı, diyaliz durumu göz önünde bulundurularak 

tedavinin bireyselleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
 Kronik böbrek hastalarında tedaviye ACE inhibitörü veya ARB ile başlanması önerilir.

Gebelik

 Gebelikte hipertansiyon 3 farklı şekilde izlenmektedir:
1) Daha önce hipertansiyon tanısı olan hastada gebelik, 
2) Gebelikte tanı alan hipertansiyon,
3) Preeklampsi (fetal ve maternal risklerde ciddi artış ve proteinüri ile beraber seyreden hipertansiyon).
 Gebelerde hipertansiyon tanısı gebe olmayan kişilerle aynıdır.
 Preeklampsi ciddi komplikasyonlara neden olabildiğinden tüm gebelere gebelik süresince her prenatal vizitte kan 

basıncı ölçümü ile birlikte idrarda proteinüri bakılarak preeklampsi taraması önerilmektedir.

 Evre 1 hipertansiyonda antihipertansif tedaviye başlanıp başlanmayacağı tartışmalıdır 
 Biz bu raporda, evre 1 hipertansiyonda kan basıncı kontrolünün yaşam tarzı değişikliği ile sağlanması kanısındayız (tuz 

kısıtlaması gebelerde önerilmez). 
 Evre 2 hipertansiyonda ise antihipertansif tedavi başlanmalıdır.
 İlaç seçimi konusunda büyük çaplı çalışmalar yok
  KKB, BB, metil dopa ve hidralazin gebelikte nispeten güvenli antihipertansiflerdir. ACE inhibitörü ve ARB’ler kontren-

dikedir 
 BB’ler içerisinde varsa labetolol tercih edilmeli, atenolol ise kullanılmamalıdır
 KKB’ler içerisinde nifedipin tercih edilmelidir

Laktasyon

 Laktasyonun kan basıncı üzerine olumsuz etkisi yok 
 Tüm antihipertansif ilaçlar çok düşük konsantrasyonda anne sütüne geçer
 Sadece nifedipin ve propronololün anne sütündeki konsantrasyonu maternal plasma ile aynıdır. Bu nedenle bu iki ilaç 

mümkünse laktasyonda kullanılmamalıdır
 Metil dopanın postpartum depresyonla ilişkili olduğu bulunmuştur ve kullanımından kaçınmak gerekir
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Tuz yüzyıllardan beri insanlar için büyük bir önemi olan bir gıda maddesidir. Tuzun önemini artıran en 
büyük özeliği de tarih öncesi zamanlarda besin maddelerini uzun süre saklamak için tuzu koruyucu 
madde olarak kullanmalarından gelmektedir. Eski zamanlarda et balık gibi besinler tuzun içinde 
kurutulup saklanarak bunların bozulması engellenmiştir. Tuz tüm canlıların besin kaynaklarındandır ve 
ticari bakımdan da önemli bir maddedir. Bununla birlikte artan endüstrileşme ile orantılı olarak günlük 
tuz alımımız zamanla artmıştır. Artmış tuz alımının da başta kardiovasküler hastalıklar olmak üzere 
birçok istenmeyen sağlık sorunları ile birlikte olduğu anlaşılmıştır. Bunlar arasında hipertansiyon, kalp 
yetmezliği, inme ve böbrek yetmezliği sayılabilir. 

Fazla tuz alımı susama merkezini uyararak ve antidiüretik hormon salınımını uyararak hücre dışı sıvı 
kompartımanını arttırmakta ve kan basıncını yükseltmektedir. Ayrıca sempatik sinir sistemi aktivasyonuna, 
lokal renin anjiotensin sisteminin aktivasyonuna, oksidatif strese ve endotel disfonksiyonuna neden 
olabilmektedir. Bütün bunların yanında son zamanlardaki bulgular tuz alımının immün sistem aktivasyonu 
ile ilgili olabileceğini göstermiştir. Hem doğal hem de kazanılmış immünite tuz ile etkileşmektedir. 
Tuz alımını inflamatuar sitokinleri (interlökin 1ve interlökin 6) artırmakta M1 makrofaj polarizasyonu 
yapmaktadır. Kazanılmış immünite düşünüldüğünde, artmış tuz alımı inflamatuar Th17 hücrelerini 
arttırırken, anti-inflamatuar Treg hücrelerini azalmaktadır. Sonuç olarak tuz alımı immün sistemi aktive 
etmektedir. İlerdeki yapılacak çalışmalar ile bu aktivasyonun moleküler yolakları bulunabilir ve buna 
yönelik tedavi stratejileri geliştirilebilir. 

TUZ ve İMMÜNİTE

Prof. Dr. Barış Afşar
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
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Doç. Dr. Orçun Altunören
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

AKUPUNKTUR ve 
HİPERTANSİYON

Giriş:

Akupunktur klasik Çin tıbbında 200 yıldan uzun bir süredir kullanılagelen bir yöntem olup meridyen 
teorisine dayanmaktadır. Meridyen yüzyıllara yayılan bir deneyimin sonucu gelişmiştir. Akupunktur 
kelimesi Acus (iğne) ve Puncture (Delmek) kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Klasik çin tıbbına göre 
insan çevresindeki doğa ile 5 element (Ateş, su, toprak, tahta ve metal) vasıtasıyla bir iletişim ve denge 
halindedir. Yine organizmada her şey zıt etkilerin (yin ve yang) bir denge halinde olmasıyla normal 
olarak işlemektedir. Çin kültüründe Çi (Qi-Chi) yani yaşam enerjisi meridyenler yoluyla insan vücudunda 
akmaktadır. Çi vücutta tüm organların normal fonksiyonlarını yansıtır ve majör organları meridyenler 
yoluyla birbirine bağlar. Çi’nin akışn bozulduğu ya da durağanlaştığı zaman hastalıkları ortaya 
çıkmaktadır. Akupunktur Çi’nin bu hareketini stimüle ederek ya da dengeleyerek iyileşmeye yardımcı 
olur. Bu bahsedilenlerin hiçbirisi modern batı tıbbında karşılık bulmamaktadır. Kaldı ki Çinli bilim insanları 
da bu konsepti bilimsel gerçeklerle açıklayamamaktadır. Meridyenler akupunktur noktalarını (akkupoint) 
birbirine bağlayan hayali çizgilerdir. Yapılan histolojik ve anatomik çalışmalarda akupointlerin altında 
herhangi bir farklı yapı, reseptör veya doku bulunmamıştır. Ancak akupunkturun etkisini periferik sinirler 
yoluyla gösterdiğine dair güçlü deneysel bulgular mevcuttur. Örneğin extremitelerin kan akımının 
kesilmesi akupunkturun etkilerini değiştirmezken ekstremite sinirinin kesilmesi ya da akupointin etrafına 
lokal anestezik madde enjeksiyonu akupunkturun etkilerinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır.

Akupunktur ve hipertansiyon:

NHANES 2013 verilerine göre Amerikan halkını % 31,6 sı hipertansif ve Hipertansyonun kontrol edilebilme 
oranı % 40-50 leri geçememekte. Bu durmun nedenleri arasında Antihipertansif ilaçların yan etkileri, ilaç 
kullanmanın zor olması, pahalı olması ve çoklu ilaç kullanımı sayılabilir. Bu nedenlerle HT tedavisinde 
yeni arayışlar ortaya çıkmaktadır. Akupunktur baş ağrısından, kusmaya, romatoid artritten dismenoreye, 
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dizanteriye kadar çok çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmakta olup Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
yayınlanmış Akupunkturun etkili olduğu kanıtlanmış hastalıkların listesi mevcuttur. Hipertansiyon da bu 
listede geçmektedir. Akupunkturun hipertansiyon tedavisinde etkinliği çok sayıda Randomize Kontrollü 
Çalışmada (RKÇ) araştırılmış hatta metaanalizler yapılmıştır. Bir çalışmada 162 hasta (%78’i antihipertansif 
tedavi altında) aktif akupunktur ve yalancı akupunktur gruplarına randomize edilmişve 6 hafta 30 
dakika süren 22 seans akupunktur uygulanmıştır. Yalancı akupunktur grubunda gerçek noktaların birkaç 
santimetre uzağına aynı tedavi uygulanmıştır. Tedavi sonunda gerçek akupunktur grubunda 24 saatlik 
sistolik ve diyastolik KB 5,4/3 mmHg düşmüş ancak bu etki 3. Ve 6. Aydaki kontrollerde görülmemiş 
etkinin seans biter bitmez kaybolduğu sonucuna varılmıştır. SHARP çalışmasında 424 hasta geleneksel 
Çin akupunkturu, standart akupunktur ve invaziv yalancı akupunktur gruplarına randomize edilmiş, 6-8 
hafta 30 dakikalık 12 seans akupunktur ile KB düşüşü açısından gruplar arasında fark saptanmamıştır. Bir 
başka çalışmada beden kitle indeksi 20-25 arasında olan 400 hastada abdominal akupunkturun yalancı 
abdominal akupunktura göre siatolk ve diyastolik kan basıncında düşüşe yol açtığı ve bu etkinin 12. 
Haftada devam ettiği gösterilmiş ancak auriküler akupunktur grubunda bu düşüş gözlenmemiştir. Ancak 
hastalara tuzsuz diyet ve düşük kalorili diyet uygulanmış olması çalışmanın güvenilirliğini azaltmaktadır. 

Diğer bir çalışmada ise 65 hasta PC5-6 ve ST36-37 akupointlere ya da LI6-7 ve GB37-39 noktalarına 
randomize ediliyor. PC5-6 ve ST36-37 noktasına yapılan akupunktur ile sistolik ve diyastolik kan 
basıncında ortalama 6/4 mmHg, 8 hafta kadar süren düşüş olurken diğer grupta kan basıncı düşüşü 
gözlenmemiş. Ayda bir tek seans akupunktura devam edilen 6 hastada kan basıncındaki düşüş 6 ay kadar 
devam etmiş. Kan basıncı düşüşü olan hastalarda tedavi öncesine göre tedavi sonrası plazma renin 
aktivitesi ve norepinefrin düzeylerinde de düşüş gözlenmiş. Yapılan metaanalizlerde ise akupunkturun 
antihipertansif tedavi ile farklı olmadığı ancak antihipertansif tedavi alanlara akupunktur eklendiğinde 
kan basıncında düşüş olduğu görülmüş. Bunlara rağmen bu metaanalizlere giren çalışmaların kalite 
olarak çok yetersiz olduğunu ve bu nedenle bu konuda daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu söylemek 
gerekir. Akupunkturun sağladığı kan basıncı düşüşünün mekanizması ise daha çok sempatik sinir 
sisteminin merkezi olan rostral ventrolateral medullayı inhibe ederek sempatik çıkışı azaltması öne 
sürülmüş ve bu deneysel olarak da gösterilmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki 400’e yakın akupoint 
içerisinde hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklarla ilgili olan nokta sayısı çok azdır ve en çok PC5-6 
noktası etkili bulunmuştur. 

Sonuç olarak akupunkturun hipertansiyon tedavisinde etkisini inceleyen çalımalar genel olarak 
yetersiz olup, akupunkturun tek başına kan basıncını düşürmekte etkili olduğu ispatlanamamış ancak 
antihipertansif tedavi ve yaşam tarzı değişikliklerine eklendiğinde bunların etkinliğinde artışa yol açtığı 
gösterilmiştir. Etki mekanizması santral sempatik çıkışı inhibe etmek şeklinde olup Etkili olabilmesi için 
en az 30 dk haftada 2 seans uygulanması gereklidir. 
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BUGÜNDEN YARINA
HİPERTANSİYON

TEDAVİSİ
02 Mayıs 2019, Perşembe

“Sağlık Bakanlığı Tanıtım Yönetmeliği ve İEİS Tıbbi İlaç Tanıtım İlkeleri Kılavuzu’na göre ilaç firmaları, düzenledikleri
bilimsel toplantılarda, eğitim amaçlı katılan davetlilerin dışındaki kişilerin katılımına destek veremezler. Bu nedenle,
toplantımıza eşiniz ve/veya çocuklarınızla gelme talebinde bulunmamanızı önemle rica ederiz. Sektörümüzün
standartlarını koruma yönünde gösterdiğiniz duyarlılık için içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu davetiye bir kişiliktir”. 

BUGÜNDEN YARINA
HİPERTANSİYON

TEDAVİSİ
konulu toplantımıza katılımınızdan onur duyarız.

Tarih: 02 Mayıs 2019, Perşembe
Saat: 11:45 - 12:30

Prof. Dr. Ülver Derici
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nefroloji Bilim Dalı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. M. Birhan Yılmaz
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