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Kategori Sistolik Diyastolik Öneri

Normal <120 <80 Sedanter ise 
yaşam tarzı

 değişikliklerinin 
özendirilmesi

Prehipertansiyon 120-139 80-89 Yaşam tarzı
 değişiklikleri

Evre 1 140-159 90-99 Yaşam tarzı
 değişiklikleri

Evre 2 ≥160 ≥100 Yaşam tarzı
 değişiklikleri



Hipertansiyon Tedavisinde Yaşam tarzı
 

Değişiklikleri JNC-7

Weight reduction

Adopt DASH eating plan

Dietary sodium reduction

Fiziksel aktivite

Moderation of alcohol 
consumption

Maintain normal body weight 
(body mass index, 18.4-

 24.9
 

kg/m2)

Consume diet rich in fruits, 
vegetables,
low-fat dairy products, 

with reduced content of saturated 
and total fats

Reduce dietary sodium intake to 
no more than 100

 

mmol/day 
(2.4

 

g sodium or 6

 

g sodium 
chloride)

Düzenli aerobik
 

fizik aktivite 
(tempolu yürüyüş) en az 
30

 

dk/gün, 
haftanın çoğu günü
Most men: limit consumption to no more 
than two drinks/day[‡]

 
Most women and those who weigh less 
than normal: no more than one 
drink/day

5-20
 

mm
 

Hg; 10-kg weight loss

8‐14
 

mm Hg

2-8
 

mm
 

Hg

4-9
 

mm
 

Hg

2-4
 

mm
 

Hg

http://www.mdconsult.com/books/linkTo?type=bookPage&isbn=978-1-4160-6643-9&eid=4-u1.0-B978-1-4160-6643-9..00135-1--tn0020&appID=MDC




Hipertansif grupta 
Aerobik egzersizin kısa 
Dönem etkileri

Normotansif grupta 
Aerobik egzersizin kısa 
Dönem etkileri

Pescatello et al. Circulation. 1991 May;83(5):1557‐61.



Aerobik egzersizin kısa dönem etkileri

Pescatello et al. Circulation. 1991 May;83(5):1557‐61.



Bazal KB’larına bakılmaksızın yapılan randomize 
kontrollü

 
çalışmalarda egzersizin yol açtığı

 
ortalama 

KB düşüşü

44 3.4 / 2.4 
mmHg

Fagard RH. Med.Sci. Sports Exerc 
31 (Suppl.) s621-s630 1999



Bazal KB’ı
 

hipertansif
 

olan hastalarda yapılan randomize kontrollü
 

çalışmalarda egzersizin yol açtığı
 

ortalama KB düşüşü



Bazal KB’ı
 

normal
 

olan randomize kontrollü
 çalışmalarda egzersizin yol açtığı

 
ortalama KB düşüşü

Egzersiz hipertansiyonu önler 





Kardiyorespiratuvar 
training

Rezistans training

Orta derecede 
Yoğun egzersiz 

Yüksek yoğunluklu 
 egzersiz

Antihipertansif 
etkinlik daha fazla
Koroner arter hastalığına 
karşı

 

koruma daha fazla



Kan basıncı
 

düşürülmesi için egzersiz reçetesi













KB 

Kalbin iş
 yükü



Ağır rezistans egzersiz 

akut KV yüklenme 

nedeniyle KV hastalığı
 

olan bireylere önerilmez.

Bu bireylere hafif-orta 

derecede egzersizin 

daha ritmik formu 

yararlı
 

olabilir.









Borderline-Orta dereceli hipertansiyon
 

için 
egzersiz reçetesi



Ciddi veya KONTROLSÜZ 
hipertansiyonu olan bireyler

Ancak hekim değerlendirmesi 

&
İlaç

 
tedavisinin başlanmasından sonra

Tedavilerine egzersizi ekleyebilirler





AĞIR FİZİKSEL EGZERSİZ

Fizik aktivite seviyesini Yavaş
 

olarak artırmaları
 

tavsiye 
edilmelidir

Egzersiz başlanmadan önce İskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği gibi 

ko-morbid durumlar kontrol altına alınmalıdır



Kardiyorespiratuvar Zindelik Değerlendirilmesinde Karar Ağacı

Başlangıç
İmzalı

 
Onam Formu Alınması

Sağlık Öyküsü (PAR-Q)
Physical activity Readiness Questionnaire

Evet
Genel
Fizik Bakı

Eğer +
Veya ?

Submaksimal/maksimal
Graded Exercise Test

+ ise

Cerrahi veya ilaç

Fitness Programı
tipleri

Gözetim olmadan
Bireysel program

Süpervizyonlu
Grup programı

Gözetim altında
Monitorize edilerek

Yatarak veya 
Ayaktan gelinerek

+ ise

Hayır

Kabul- ise

- ise



Sağlık Öyküsü
 

(PAR-Q)
 Physical activity Readiness Questionnaire

1.
 

Doktorunuz size kalp rahatsızlığınız olduğunu ve sadece hekim tarafından önerilen 

fizik aktiviteleri yapabileceğinizi söyledi mi?

2.
 

Fiziksel aktivite yaptığınız zaman göğüs ağrısı
 

hisseder misiniz?

3.
 

Geçen ay, fiziksel aktivite yaparken göğüs ağrınız oldu mu?

4.
 

Baş
 

dönmesi nedeniyle dengenizi veya bilincinizi kaybettiniz mi?

5.
 

Fizik aktivitede değişiklik yaptığınızda daha kötüye gidebilecek kemik veya eklem (diz, 

kalça, bel) probleminiz varmı?

6.
 

Doktorunuz halen kan basıncı
 

yüksekliği veya kalp rahatsızlığınızdan dolayı
 

ilaç
 

reçete 

etti mi?

7.
 

Fiziksel aktivite yapmanıza engel olacağını
 

düşündüğünüz başka bir neden var mı? 



Kan Basıncı
 Evreleri (mmHg)
A Risk Grubu (risk 

 faktörü
 

yok, 
 TOD/CCD yok) ‡

B Risk Grubu 
 (diyabeti 

 içermeyen En az 1 
 risk faktörü

 
var, 

 TOD/CCD yok)

C Risk Grubu 
 (Diğer risk 

 faktörlerinin 
 varlığında veya 

 yokluğundaTOD/C
 CD ve/veya 

 diyabet)
Yüksek Normal 

 (130‐139/85‐89)
Yaşam tarzı

 değişiklikleri
Yaşam tarzı

 değişiklikleri
İlaç

 
tedavisi∏

Evre 1 (140‐
 159/90‐99)
Yaşam tarzı

 değişiklikleri
(12 aya kadar)

Yaşam tarzı
 değişiklikleri &

(6 aya kadar)

İlaç
 

tedavisi

Evre2 ve 
 3(≥160/≥100)

İlaç
 

tedavisi İlaç
 

tedavisi İlaç
 

tedavisi

JNC VI: ∏

 

Kalp yetmezliği, renal yetmezlik ve diyabeti olanlar
†Yaşam tarzı

 

değişiklikleri ilaç

 

tedavisi önerilen tüm hastalarda yardımcı

 

tedavi olarak önerilebilir
‡TOD/CCD hedef organ hastalığı/kalp hastalığını

 

içeren klinik kardiyovasküler hastalık (sol ventrikül hipertrofisi, 
anjina/önceki MI, önceki koroner revaskülarizasyonu ve kalp yetmezliği) inme, geçici iskemik atak, nöropati, 
periferal arter hastalığı, ve retinopatiyi gösterir. 

&Mültipl risk faktörlü

 

hastalarda klinisyen ilaç

 

tedavisini başlangıç

 

tedavisi  (artı

 

yaşam tarzı

 

değişiklikleri) olarak 
gözönünde bulundurmalıdır,  Major risk faktörleri sigara, dislipidemi, DM, yaş

 

> 60, cinsiyet (erkek, postmenapozal kadın),
KVH aile öyküsü

 

( Kadın < 65 y, veya erkek <55 y)



Hipertansif Hastada Uygun Egzersiz Reçetesi

Hasta Prehipertansif ? Veya Hipertansif?

Prehipertansif Evre 1 ve 2 Hipertansiyon

KVH şüphesi ?

Hayır Evet

<50 yaş

Evet Hayır

A sütunu
Egzersiz 
önerileri

B sütunu
Egzersiz 
önerileri

C sütunu
Egzersiz
önerileri

KVH şüphesi ?

Evet

C sütunu
Egzersiz
önerileri

Hayır

<50 yaş
Evet Hayır

Evre1 Evre 2

A sütunu
Egzersiz 
önerileri

B sütunu
Egzersiz 
önerileri

C sütunu
Egzersiz
önerileri



Egzersiz Reçetesi A Sütunu B Sütunu C Sütunu

Hasta Kategorisi <50 y, KVH şüphesi olmayan 
PreHT’ler

<50 y Evre 1 HT’ler

KVH şüphesi olan PreHT’ler
KVH şüphesi olmayan >50 y 

PreHT’ler
KVH şüphesi olmayan <50 y 

Evre 2  HT’ler

KVH şüphesi olmayan >50 y 
HT’ler

KVH şüphesi olan HT’ler

Egzersiz testi veya izlemi Gerekli değil Tavsiye edilmektedir Tavsiye edilmektedir

Egzersiz tipi Aerobik aktiviteler: yürüyüş, 
koşu, bisiklet, yüzme

Kas kitlesinin muhafazası

 

için 
rezistans egzersiz

İzlem gereksiz, egzersiz 
fizyoloğu önerileri alınabilir

Tıbbi olarak değerlendirilene 
kadar yürüyüş, bisiklet

Egzersiz fizyoloğu önerileri 
Hasta bir süredir sedanter se 

veya egzersiz konusunda 
rahatsız hissediyorsa izlem 

gereklidir
Kas idamesi için rezistans 

egzersiz

Yürüyüş, bisiklet,yüzme gibi 
düşük etkili aktiviteler

Kas idamesi için rezistans 
egzersiz

İzlem için egzersiz fizyoloğuna 
yollanması

Egzersiz fizyologu tarafından 
yapılandırılan programın 

izlenmesi
Peryodik izlem gerekli olabilir

Sıklık 6-7 gün/hafta 5-7 gün/hafta 5-7 gün/hafta

Yoğunluk Genel kondisyon için3-4 hafta 
konforlu bir hızda (max kalb 

hızının%50-65’i)20-30 dk 
devamlı

 

aerobik aktivite
Daha sonra max kalb hızının 

%85’ine kadar egzersiz 
Kas idamesi için rezistans 

egzersiz idamesi

Değerlendirilene ve kondisyon 
kazanana kadar hafif orta 

yoğunlukta
Daha sonra max kalp hızının 

%85’ine kadar aerobik program 
devamı

Kas idamesi için rezistans 
egzersiz idamesi

Hafif-Orta, Daha düşük 
yoğunluklu  egzersiz 20-30 dk 
başlanabilir, sonrasında 45-60 

dk ya yapılandırılabilir
Kas idamesi için rezistans 

egzersiz idamesi

Süre 30-60 dk/gün hedeflenir
(minimal 150 dk/hafta aerobik 

aktivite)

20-30 dk/gün devamlı

 
kesintisiz aktivite olarak 

başlanır, 30-60dk/gün şeklinde 
yapılandırılır

20-30 dk/gün devamlı

 
kesintisiz aktivite olarak 

başlanır, 30-60dk/gün şeklinde 
yapılandırılır(minimal 150 

dk/hafta aerobik aktivite)



Kimlere EGZERSİZ TESTİ
 

yapılmalıdır

Zor veya çok zor (yoğunluk ≥
 

60 % VO2 R) egzersiz yapmak isteyen

hipertansiflerde  

Dispne, göğüste baskı
 

hissi veya çarpıntı
 

gibi KVH’ı
 

düşündüren semptomları
 

olanlarda









Hipertansiyon

Ciddi veya refrakter HT
İyi kontrollü HT da akut  
Başlangıç yaşı

 

<20 y veya >70 y
Kre de akut  , özellikle ACEI sonrası
Yaygın aterskleroz
Asimetrik böbrekler
Abdominal üfürüm
HT’nun aile öyküsü olmaması

Evet Sekonder HT

Primer renal hastalık
Oral kontraseptif
Feokromasitoma
Hiperaldosteronizm
Cushing Sendromu
Hipertroidizm
Uyku apne sendromu
Aort koarktasyonu

• Standart tıbbi ve/veya
Cerrahi girişim ile tedavi
• Renal disfonsiyonu olanlarda
Düşük yoğunluklu dayanıklılık
Egzersizleri sağlanabilir

HayırEsansiyel HT

KB 140/90 ve160-105
arasında

Hedef organ 
Hasarının kontrolü
•Kalp: kardiyak risk 
Faktörleri, LVH
•>Evre 2 Retinopati
•Renal yetmezlik: Proteinüri
•Geçici iskemik atak, inme 
•öyküsü

Aerobik 
Egzersize 
başlanması

KB>160/105

Herhangibirinin
varlığı

• Daha ileri hedef organ
Hasarını

 

önlemek için
İlaç

 

reçetelendirilmesi
• Komplikasyonların önlenmesi
(proteinüri varlığında ACEI, aspirin 
Profilaksisi, oftalmoloji kons
• Basamaklı

 

egzersiz testi:
Submaksimal test yapılabilir
• Aritmi ve iskemik olaylar 
• dışlanmalıdır

Hiçbiri yoksa



Sonuç  Olarak;

Egzersiz ilaç
 

tedavisi etkilerine eşdeğer düzeyde SKB ve DKB’nı
 

düşürmektedir

Egzersiz programı

 
doğru yapılandırılırsa çoğu HT’lu hasta için güvenli ve KV 

risk faktörleri açısından yararları
 

söz konusudur

İlaç
 

reçetesinde olduğu gibi, HT’lu veya HT gelişme riski olanlarda 

egzersiz reçetesi önemlidir



Egzersiz programının optimal yoğunluğu ve uzunluğu ile ilgili 

özellikler tam olarak belirlenebilmiş
 

değildir

Bununla birlikte, haftanın çoğu günü
 

en az 30 dakika yapılan orta 

yoğunluklu egzersiz hipertansiyonun önlenmesi ve tedavisi için 

halihazırda
 

‘’asgari’’
 

etkin öneridir. 

Düşük yoğunluklardaki egzersiz hafif-orta HT’nu tedavi etmede

etkindir

Sonuç  Olarak;



Rezistans egzersiz asıl olarak değil, kas dayanıklılığı
 

şeklinde 

yardımcı
 

olarak reçete edilebilir

Kardiyorespiratuvar egzersiz hipertansiyonun egzersiz tedavisinde 

tercih edilen egzersiz tipidir

Sonuç  Olarak;



DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
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