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Çocukluk ve ergenlikte hipertansiyon
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Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Nefroloji Bilim Dal›, ‹zmir

I ntrauterin dönemde dolafl›m sisteminin geliflmesi ile
birlikte kan bas›nc› gündeme gelmektedir. Do¤um-
dan ölüme dek, damar içi bas›nç azald›¤›nda ve/ve-

ya  yükseldi¤inde organizmada fizyolojik ve yap›sal
de¤ifliklikler  ortaya ç›kar. Kan bas›nc› her yafl için de-
¤erlendirilmesi gereken  bir sa¤l›k parametresidir. 

Hipertansiyon prevalans› yaflla artmaktad›r. Genç-
lerde %15 oran›nda rastlan›rken, 65 yafl›n üzerinde
olanlarda %60 oran›nda karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bebek
ve küçük çocuklarda daha nadir olup, beraberinde olan
baflka bir hastal›¤›n bulgusudur. (Sekonder hipertansi-
yon) Büyük çocuklarda ve ergenlikte herhangi bir bafl-
ka  hastal›k olmaks›z›n hipertansiyon bulunabilir. (Pri-
mer veya esansiyel hipertansiyon) Bu tip, eriflkin dö-
nemde de sürebilir. 

Üç yafl›ndan itibaren tüm çocuklar›n kan bas›nc›
rutin muayeneler s›ras›nda do¤ru olarak ölçülmelidir.
Böylece hipertansiyonda erken tan› olana¤› elde edile-
bilir. Hipertansiyon saptanan çocuklar›n soygeçmifli de
bu yönden  ayr›nt›l› olarak sorgulanmal›d›r. 

Çocuklar›n kan bas›nc›, tedirginlikleri giderildik-
ten sonra, basit sfigmomanometre veya  otomatik ci-
hazlarla ölçülebilir. Çocuk oturur veya s›rt üstü yatar
konumda olur, daha küçük çocuklar da  anne-babalar›-
n›n kucaklar›nda iken ölçüm yap›labilir. Ayni konum-
da olan  çocuktan ard arda ölçümler yap›larak, de¤er
belirlenir. Ölçme ifllemi sa¤ koldan yap›l›rsa, ola¤an
de¤erleri içeren tablolardaki ölçümlere daha fazla
uyum sa¤lanm›fl olur. Ölçme s›ras›nda manflon boyu-
tuna dikkat etmek gerekmektedir. Manflon kolun çev-
resini tamamen sarmal›, her yönden eflit bas›nç uygula-
mal›d›r. fiiflirilen manflon kolun uzunlu¤unun en az
2/3 ünü örtmeli ve kol çevresinin  %75 i kadar olmal›-
d›r. K›sa ve dar manflonlarla kan bas›nc› gerçek de¤e-
rinden yüksek ç›kmaktad›r. 

Ölçümde manflondaki bas›nç düflürülürken duyu-
lan ilk ses  birinci Korotkov sesi olarak adland›r›l›r, sis-
tolik bas›nc› gösterir. Amerikan Kalp Derne¤i taraf›n-
dan tüm çocukluk yafl grubunda  seslerin kayboldu¤u
(beflinci Korotkov sesi) anda diastolik bas›nç de¤erinin
okunaca¤› bildirilmektedir. Ölçüm s›ras›nda korotkov
sesleri kan bas›nc› 0 mmHg oluncaya dek iflitilebilir. Bu

durumda çocukta diastolik hipertansiyon olmad›¤› ifa-
de edilir.

Ölçülen  de¤erler, yafl, cins ve boy persantil düzey-
lerine göre epidemiyolojik olarak elde edilmifl tablolar-
daki 90 ve 95 persantildeki  kan bas›nc› de¤erleri ile
karfl›laflt›r›larak  normal, yüksek normal veya yüksek
olarak yorumlan›r. 

Di¤er otomatik cihazlarla yap›lan ölçümler için ge-
lifltirilmifl, normal de¤erleri içeren tablolalar henüz
mevcut de¤ildir. Ayr›ca bu yöntemlerde oskültasyon
sistemi ile ölçülen hem sistolik hemde  diastolik kan
bas›nc› ölçümünü yapmak güçtür. Doppler yöntemi ile
sistolik bas›nç diastoli¤e oranla çok daha  do¤ru olarak
saptan›r. Ossilometrik yöntemle bebeklerden ortalama
kan bas›nc› do¤ru olarak ölçülür. Ancak bu yöntemde
de artefaktlar s›kl›kla karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Geçmifl y›llarda kan bas›nc›  de¤erlendirmeleri  za-
man zaman al›nan ölçümlerlerle yap›lmakta idi. Ancak
bu ölçümlerin önemli bir de¤iflken olan kan bas›nc› de-
¤eri hakk›nda eksiksiz bilgi veremeyece¤i ortaya ç›kt›.
Hastalar›n kan bas›nc› de¤erlerini 24 saat süre ile do¤al
ortamlar›nda izleyen sistemler gelifltirilerek, kan bas›n-
c› de¤iflimleri hakk›nda daha rasyonel veriler elde edil-
di. Çocuk ve ergenlerde tedirginlik faktörü ortadan
kald›r›larak (beyaz gömlek hipertansiyonu) ayaktan
sürekli kan bas›nc› izlemi ile elde edilen ölçümlerle ya-
p›lan de¤erlendirmelerde hipertansiyon s›n›r›nda olan-
lara yaklafl›m kolaylaflmaktad›r.  Eriflkinlerde "ayaktan
sürekli kan bas›nc› izlemi" ile yap›lan de¤erlendirme-
lerde, hedef organlarda oluflan zedelenme, daha önce-
den uygulanan yönteme göre daha sa¤l›kl› olarak ya-
kalanabilmektedir. Çocuklarda bu bulgu henüz kan›t-
lanmam›flt›r. Söz konusu yöntemle kan bas›nc› krono-
biyolojisi de¤erlendirilebilmekte, vasküler reaktivite
erken dönemde yakalanabilmektedir. Çocuklarda
"ayaktan sürekli kan bas›nc› izlemi" ile ilgili normal de-
¤erleri temsil eden tablolar henüz k›s›tl› say›daki veri-
lerle elde edilmifltir.

Konvansiyonel yöntemle yap›lan ölçümlerde, sis-
tolik ve diastolik kan bas›nc›  yafl, cins ve boy persanti-
li dikkate al›nd›¤›nda, 90 persantil de¤erini aflmam›fl
ise "normal kan bas›nc›" ›ndan söz edilir. Ortalama sis-
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tolik veya diastolik kan bas›nc› 90 persantilde veya 90
ile 95 persantil de¤erleri aras›nda ise "yüksek normal
kan bas›nc›", 95 persantilde veya bunun üzerinde ise
"hipertansiyon" olarak tan›mlan›r. Bu tan›mlara girebil-
mek için kan bas›nc› en az üç kez  ayr› zamanlarda öl-
çülmüfl olmal›d›r.

Eriflkinlerdeki esansiyel hipertansiyonun çocukluk
yafl grubunda ortaya ç›kt›¤›, hatta gestasyon ile iliflkili
oldu¤u öne sürülmektedir. Çocukluktaki sistolik kan
bas›nc›n›n 0.55, diastoli¤in ise 0.44 lük korelasyon  de-
¤erleri  ile eriflkin kan bas›nc› ile iliflkili oldu¤u bulun-
mufltur. Anne, baba veya kardefllerinde hipertansiyon
olan çocuklar›n , di¤erlerine göre daha yüksek kan ba-
s›nc›na sahip olduklar› gözlenmifltir. Çocuklarda esan-
siyel hipertansiyon için genetik yatk›nl›k d›fl›nda, vas-
küler düz kas reaktivitesi, böbrek, renin –anjiotensin
sistemi, kardiyak indeks, obesite, hormonal ve çevresel
faktörler sorumlu tutulmaktad›r. Eriflkinlerde gösteri-
len esansiyel hipertansiyon ile obesite aras›ndaki iliflki
befl yafl›ndaki  çocuklarda da  kan›tlanm›flt›r. Çocukluk
ve ergenlikte de poligenik özellikte oldu¤u düflünülen
esansiyel hipertansiyon etyolojisinde, lityum transport
sistemi, insulin direnci, sodyum duyarl›l›¤›, genetik
kontroldaki vücut kitle indeksi, diyetle sodyum, potas-
yum ve kalsiyum tüketiminin rol oynad›¤› öne sürül-
mektedir.

Hipertansiyonun nedenleri çocu¤un yafl›na göre
de¤iflmektedir. S›kl›k s›ras›na göre yenido¤anlarda re-
nal arter trombozu, stenozu, renal ven trombozu, kon-
genital renal anomaliler, aort koarktasyonu; ilk y›l için-
de aort koarktasyonu, renovasküler, renal parankimal
hastal›klar; 1-6 yafl aras›nda renal parankimal , renal
vasküler hastal›klar, aort koarktasyonu hipertansiyon-
dan sorumlu olmaktad›r. 6-12 Yafl aras›nda renal pa-
rankimal, renovasküler hastal›klardan sonra esansiyel
hipertansiyon s›kl›k s›ras›na göre nedenler aras›na gir-
mektedir. 12-18 Yafllar› aras›nda ise esansiyel hipertan-
siyon ilk s›radaki neden olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Çocuklarda hipertansiyonun etyolojisinin ayd›nla-
t›lmas› üç aflamada gerçeklefltirilebilir. ‹lkinde hemog-
ram, rutin idrar analizi, idrar kültürü (sekonder hiper-
tansiyon flüphesinde), kan üre azotu, kreatinin, elektro-
litler, kalsiyum, ürik asid, renal ultrasonografi, ekokar-
diografi, lipid paneli (primer hipertansiyondan flüphe-
lenilirse) incelenir. Bu sonuçlarla etyoloji ayd›nlat›la-
mad›¤›nda ikinci aflamada, renal sintigrafi, renin profi-
li, idrarda katekolaminler ve plasma ve idrar da stero-
idler araflt›r›l›r. Son aflamada ise, renal arter görüntüle-

mesi, renal venden renin ölçümü, adrenal bezlerin sin-
tigrafisi ve vena kavadan katekolamin ölçümü yap›l›r.

Çocuklardaki sekonder hipertansiyonun yaklafl›k
%60-80 inde neden renal parankimal hastal›kt›r.  Reno-
vasküler hipertansiyon da sekonder hipertansiyon  ol-
gular›n›n %5-20 sinde bildirilmifltir. Fibromusküler
displazi ve nörofibromatozis önemli renovaskuler hi-
pertansiyon nedenidir. Afl›r› yüksek kan bas›nc› genel-
likle sekonder, hafif derecedekiler de s›kl›kla  primer
hipertansiyon olgular›nda gözlenmektedir. Hafif hi-
pertansiyonu olan asemptomatik ergenlerde hipertan-
siyon etyolojisi aç›s›ndan ileri araflt›rmalar›n rutin ola-
rak yap›lmas› gerekmemektedir. ‹lk yafl içinde tüm hi-
pertansiyonlar sekonder hipertansiyon özelli¤indedir
ve neden bulununcaya dek ileri araflt›r›lmas› gerekir.
Hipertansiyon etyolojisi araflt›r›l›rken, hedef organlar-
daki  zedelenmeler de incelenmelidir.

Çocukta ve ergende hipertansiyon tedavisinde
amaç, kan bas›nc›n› 95 persantilin alt›na indirmek ve
süregen hipertansiyonun uzun süreli etkilerini önle-
mektir. Nonfarmakolojik ve farmakolojik olarak iki
grupta toplanabilir. Nonfarmakolojik tedavi, obesite-
nin giderilmesi, tuz al›m›n›n k›s›tlanmas› ve fizik eg-
zersiz yapma al›flkanl›¤›n›n kazan›lmas› , potasyum ve
kalsiyumdan zengin besinlerle beslenme fleklinde s›ra-
lanabilir. Nonfarmakolojik tedavi 90 persantilin üstün-
de kan bas›c›na sahip çocuklarda ilk uygulanacak teda-
vi tipidir. Sekonder hipertansiyonlu olgular›n  ço¤unda
farmakolojik tedavi gerekmektedir. Bunlarda tedavi
öncelikle etyolojiye yönelik olmal›d›r. Tuz k›s›tlama-
s›ndan faydalanan çocuk ve ergenlere diyet ve "thiazi-
de" diüretik tedavisi önerilebilir. Kronik böbrek hasta-
l›¤›, unilateral renal arter stenozu olan  renin kaynakl›
hipertansiyonlu olgularda "angiotensin –converting"
enzim inhibitörü faydal› olur. Farmakolojik tedavide
"angiotensin –converting" enzim inhibitörü, β-adrener-
jik reseptör blokeri, kalsiyum kanal blokeri,  α-adrener-
jik reseptör blokeri ve diüretikler  tek olarak veya de¤i-
flen kombinasyonlar halinde kullan›lmaktad›r.

Hipertansiyonu bulunan çocuk ve ergenlerin spor
yapmalar› tamamen k›s›tlanmamal›d›r. Özellikle ve
öncelikle dinamik sporlar, hedef organ tutulumu olma-
yanlara önerilmelidir. Kontrollu olarak yar›flmalara ka-
t›lmalar›na  izin verilmelidir. Hedef organ tutulumu ol-
mayan, ancak a¤›r hipertansiyonu olanlara statik spor-
lar ve yar›flmalar hipertansiyon kontrol alt›na al›n›n-
caya dek k›s›tlan›r. Daha sonra onlar da spor ak-
tivitelerine kat›l›rlar. Hipertansiyonlu çocuklar egzer-
sizle yaflamay› ö¤renmeli ve benimsemelidir.




