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Girifl
Geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde yafll› bi-

reyler (65 yafl ve üzeri) nüfusun en h›zl› artan ke-
simidir. Bu da önümüzdeki y›llarda kronik hasta-

l›klar›n yo¤un olarak görüldü¤ü ileri yafl dönemin-
deki bireylerin hekimlerimizin karfl›s›na daha s›k
oranda ç›kacaklar›n› düflündürmektedir (1-3). Hi-
pertansiyon tüm dünyada en önde gelen mortalite
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Özet

Kronik hastal›klar›n yo¤un olarak görüldü¤ü yafll› bireyler (65 yafl ve üzeri) nüfusun en h›zl› artan ke-
simidir, bu bireylerle hekimlerimiz önümüzdeki y›llarda daha s›k karfl›laflacaklard›r. Hipertansiyonun geri-
atrik popülasyondaki prevalans› %60-70’lere ulaflmaktad›r. Kan bas›nc› kontrolü ile stroke, miyokard en-
farktüsü ve konjestif kalp yetmezli¤i insidans› azal›r. Kan bas›nc›n› düflürmenin bu faydal› etkilerine ra¤-
men hipertansiyonun tan› ve tedavisi büyük oranda yetersizdir. ‹zole sistolik hipertansiyon insidans› yafl-
la birlikte artmaktad›r. 50 yafl üstü kifliler için sistolik kan bas›nc›, kardiyovasküler hastal›k risk faktörü ola-
rak, diyastolik kan bas›nc›ndan daha önemlidir. Hipertansiyon tan› kriterlerinde ve s›n›flamas›nda yafla gö-
re bir de¤ifliklik yoktur. Hasta de¤erlendirilirken uygun kan bas›nc› ölçümü yap›lmal›, di¤er kardiyovas-
küler hastal›k risk faktörleri ve hedef organ hasar›n›n olup olmad›¤› de¤erlendirilmeli, tan›mlanabilir hi-
pertansiyon nedenleri ortaya konmal›, tedavide ilaç seçerken özel endikasyon olup olmad›¤›na dikkat edil-
melidir. Yafll› bireylerde kan bas›nc› yüksekli¤inin morbidite ve mortalite için bafll›ca risk faktörü oldu¤u
ve uygun tedavi ile yaflam süresi ve kalitesinin art›r›labilece¤i bilinmektedir. Bu nedenle hipertansiyonun
tan› ve tedavisinde birinci basamak hekimlerine önemli görevler düflmektedir.

Anahtar kelimeler: Yafll›, hipertansiyon

Abstract

First-line Management Strategies in the Elderly Patients with Hypertension

Elderly patients (aged 65 and over) with a lot of chronic disorders are the most rapidly increasing part
of the population and physicians will be faced with his group more frequently in the future. The
prevalance of hypertension reaches to 60-70% in the geriatric population. Incidence of stroke, myocardial
infarction and congestive heart failure declines with the control of the blood pressure. Although the
benefits of reducing blood pressure is known, diagnosis and treatment of hypertension is not sufficient.
Incidence of isolated systolic hypertension increases with aging. In patients aged over 50 years, systolic
blood pressure is more important than diastolic blood pressure as a cardivascaular risk factor. Diagnosnic
criteria and classification of hypertension does not change in elderly. While evaluating the patient,
appropriate assessment of the blood pressure, other cardivascular risk factors, end organ damage and
secondary causes of hypertension must be done and special indications must be assessed for the
treatment. It is known that hypertension is the basic risk factor for morbidity and mortality in the elderly
patients and appropriate treatment of hypertension increases the life expectancy and quality. So primary
care physicians have an important role in the diagnosis and treatment of hypertension.

Keywords: Elderly, hypertension
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ve morbidite nedenlerinden bir tanesidir. Eriflkin
popülasyondaki prevalans› %25-30 olmas›na ra¤-
men bu oran 60 yafl üstünde %60-70’lere ulaflmak-
tad›r (4). Framingham Çal›flmas›’na göre 55 yafl›n-
da normotansif olanlar, hayatlar› boyunca %90 ora-
n›nda hipertansiyon gelifltirme riski tafl›rlar (5). Kan
bas›nc› kontrolü ile inme insidans› %35-40, miyo-
kard infarktüsü (MI) insidans› %20-25, konjestif
kalp yetersizli¤i insidans› (KKY) %50 azal›r (6). Uy-
gun tedavinin bu yararl› etkilerine ra¤men, hiper-
tansiyonun tan› ve tedavisi büyük oranda yetersiz-
dir; hipertansif yetiflkinlerin sadece %68’i durum-
dan haberdard›r, %50’si tedavi almaktad›r ve teda-
vi alanlar›n da sadece %27’sinin kan bas›nc› kont-
rolü sa¤lanm›flt›r. Bu nedenle hipertansiyonun uy-
gun tan› ve tedavisinde birinci basamak hekimleri-
ne önemli görevler düflmektedir.

Epidemiyolojik çal›flmalarda sistolik kan bas›n-
c›n›n 70-80 yafl›na kadar artmaya devam etti¤i, di-
yastolik kan bas›nc›n›n ise 50-60 yafllarda zirve ya-
p›p, daha ileri yafllarda artmad›¤› veya hafifçe düfl-
tü¤ü saptanm›flt›r (7). Bu nedenle izole sistolik hi-
pertansiyon (‹SH) insidans› yaflla birlikte artmakta-
d›r. 60 yafl›ndan sonra hipertansiyon saptanan has-
talar›n yaklafl›k 2/3’ünde ‹SH vard›r. 50 yafl üstü ki-
fliler için, sistolik kan bas›nc› (SKB), kardiyovaskü-
ler hastal›k (KVH) risk faktörü olarak, diyastolik
kan bas›nc›ndan (DKB) daha önemlidir.

Tan›m ve s›n›flama

Hipertansiyon tan› kriterlerinde yafla göre bir de-
¤ifliklik yoktur. Tüm yafl gruplar›nda vasküler ölüm
riskinin sistolik 115 mmHg, diyastolik 75 mmHg de-
¤erinden itibaren art›fl gösterdi¤i; sistolik kan bas›n-
c›nda 20 mmHg’l›k, diyastolik kan bas›nc›nda 10

mmHg’l›k art›fl›n kardiyovasküler ölüm riskini iki kat
art›rd›¤› gösterilmifltir (8). Bütün bu verilere ra¤men
klinik tan›mlama için hipertansiyon k›lavuzlar› erifl-
kinlerde hipertansiyonu, tüm yafl gruplar› ve her iki
cinsiyet için ilk de¤erlendirmeden sonra iki ya da
daha fazla vizitte, iki ya da daha fazla ölçümün orta-
lamas›nda sistolik kan bas›nc›n›n (SKB)≥140 mmHg
ve/veya diyastolik kan bas›nc›n›n (DKB)≥90 mmHg
olmas› olarak tan›mlamaktad›r.

Son y›llarda tamamlanan çok say›da hipertansi-
yon çal›flmas› nedeniyle 2003 y›l›nda s›rayla flu hi-
pertansiyon k›lavuzlar› yay›nlanm›flt›r: Amerika Bir-
leflik Devletleri Ulusal Birleflik Komite 7. Raporu
(JNC-7: 7th report of the Joint National Committee
on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment
of High Blood Pressure) (9), Avrupa Hipertansiyon
Derne¤i/Avrupa Kardiyoloji Derne¤i 2003 K›lavuzu
(ESH/ESC 2003; European Society of Hypertensi-
on/European Society of Cardiology 2003) (10), Dün-
ya Sa¤l›k Örgütü/ Uluslararas› Hipertansiyon Derne-
¤i 2003 Deklerasyonu (WHO/ISH 2003; Word He-
alth Organization/Internatiol Society of Hypertensi-
on 2003) (11). JNC-7 hipertansiyon tan›m›n› sadelefl-
tirmek için yaln›z kan bas›nc› de¤erlerini dikkate
alan sade bir s›n›flama önerirken, ESH/ESC 2003 ve
WHO/ISH 2003 k›lavuzlar›nda kan bas›nc› s›n›flan-
d›rmas› ile birlikte kardiyovasküler risk faktörlerinin
de yer ald›¤› prognostik risk s›n›fland›rmalar›na yer
verilmifltir. Bu yaz›da esas al›nacak olan JNC-7 s›n›f-
lamas› Tablo 1’de görülmektedir.

Tan› ve tedaviye yaklafl›m

Hastan›n de¤erlendirilmesi
Hastan›n de¤erlendirilmesinde 3 nokta önem-

lidir:

Tablo 1.   JNC-7 hipertansiyon s›n›flamas›

KB S›n›flamas› Sistolik KB (mmHg) Diyastolik KB (mmHg)

Normal <120 ve <80
Prehipertansiyon 120-139 veya 80-89
Evre 1 HT 140-159 veya 90-99
Evre 2 HT ≥160 veya ≥100
‹zole sistolik HT ≥140 ve <90
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1. Hastan›n kan bas›nc›n› do¤ru de¤erlendirmek.
2. Yaflam tarz›n› de¤erlendirmek ve di¤er KVH

risk faktörlerini ya da prognozu etkileyen ve
tedaviyi yönlendiren konkomitan risk fak-
törlerini tan›mlamak ve hedef organ hasar›-
n› ve KVH olup olmad›¤›n› de¤erlendirmek.

3. Tan›mlanabilir HT nedenlerini ortaya
koymak.

1. Kan bas›nc›n›n de¤erlendirilmesi
Yafll› hastalarda da gençlerde oldu¤u gibi hiper-

tansiyon tan›s›n› koymak için ilk muayene sonras›
en az iki ölçümün ortalamas›nda sistolik kan bas›n-
c›n›n (SKB)≥140 mmHg ve/veya diyastolik kan ba-
s›nc›n›n (DKB)≥90 mmHg olmas› koflulu aran›r.
Ancak kan bas›nc›n›n do¤ru de¤erlendirilmesini
güçlefltirebilecek baz› ek sorunlarla karfl›lafl›labilir:

1a. Beyaz önlük hipertansiyonu: Beyaz önlük
hipertansiyonu, tansiyon yüksekli¤inin sadece mu-
ayene s›ras›nda olmas› olarak tan›mlan›r ve görü-
nürdeki hipertansiyonun ≥ %20’sinden sorumlu-
dur (12). Hedef organ hasar› olmayan ancak per-
sistan kan bas›nc› yüksekli¤i olan hastalarda tan›-
dan flüphelenilir. Bu hastalarda olabildi¤i kadar
ofis d›fl› kan bas›nc› de¤erleri elde edilmeye çal›-
fl›lmal›d›r. Tan› amac› ile kullan›labilecek yöntem
ambulatuar kan bas›nc› monitorizasyonudur.

1b. Psödohipertansiyon: ‹leri derecede kalsifi-
ye ve sert brakiyal arterin, manflonla s›k›flt›r›lma-
s› ile intra-arteryel bas›nçta afl›r› art›fl gerçekleflir
ve bu durum kan bas›nc›nda gerçek olmayan
yükselmelere neden olur. Yayg›n ateroskleroz
düflünülen yafll› hastalarda; manflon bas›nc›n›n
oskültatuar sistolik kan bas›nc›n›n üzerine ç›kma-
s›na ra¤men radiyal arterin hâlâ palpe edildi¤i
hastalarda (Osler belirtisi); ve persistan yüksek
kan bas›nc› olan ve ilaç tedavisi ile hipotansif
semptomlar geliflen hastalarda psödohipertansi-
yondan flüphelenilmelidir. Do¤ru kan bas›nc› de-
¤eri için intra-arteryel ölçüm gereklidir.

1c. Ortostatik hipotansiyon: Yafll›larda s›k rast-
lanan sersemlik hissi, düflme, bay›lma ve yaralan-
ma olaylar›na neden olabilen bir durumdur (13).

Nedenleri aras›nda ciddi volüm deplesyonu, ba-
roreseptör duyarl›l›¤›nda azalma, otonomik yeter-
sizlik, tuz k›s›tlamas›, yüksek doz diüretikler, pe-
riferik adrenerjik blokerler ve alfa blokerler gibi
antihipertansif ilaçlar yer al›r. Yafll› hipertansifler-
de gerek tedavi öncesi, gerekse tedavi sonras›
her vizitte kan bas›nc›n›n hem oturarak hem de
aya¤a kalkt›ktan 1 ve 5 dakika sonras› ölçülmesi
gerekir. SKB’de>20 mmHg veya DKB’de>10
mmHg düflme olmas› ortostatik hipotansiyon ta-
n›s›n› koydurur.

1d. Noktürnal hipotansiyon ve postprandiyal
hipotansiyon: Gece saatlerinde kan bas›nc›n›n
afl›r› derecede düflmesi serebrovasküler kompli-
kasyonlara neden olabilir (14). Baz› hastalarda
yemek sonras› kan ak›m›n›n splanknik alanda
göllenmesi de belirgin postprandiyal hipotansi-
yon bulgular› oluflturabilir. Her iki durum da, kli-
nik flüphe halinde ambulatuar kan bas›nc› moni-
torizasyonu ile ortaya ç›kar›labilir.

2. Efllik eden di¤er risk faktörlerinin ve 
hedef organ hasar›n›n belirlenmesi
Yafll› hipertansifler, efllik eden risk faktörleri

ve hedef organ hasarlar› daha fazla olan bir grup-
tur. JNC-7’de bildirilen kardiyovasküler risk fak-
törleri Tablo 2’de görülmektedir. Tüm hipertansif
hastalar öykü, fizik muayene ve laboratuvar test-
leri ile bu yönden de¤erlendirilmelidir. Fizik mu-
ayene her iki koldan uygun kan bas›nc› ölçümü
ile birlikte mutlaka vücut kütle indeksi (VKI) öl-
çümünü, optik fundus muayenesini, karotis, ab-
dominal ve femoral arter oskültasyonunu, tiroid
bezinin palpasyonunu, kalp, akci¤er ve abdomen
muayenesini, alt ekstremitelerin nab›z ve ödem
de¤erlendirmesini ve nörolojik muayeneyi içer-
melidir. 

Laboratuvar testleri
• Rutin testler:

- Elektrokardiyografi 
- Tam idrar tetkiki
- Glukoz ve hematokrit
- Serum potasyum, kreatinin (veya GFR)

ve kalsiyumu
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- Lipid profili (9 ya da 12 saatlik açl›ktan
sonra)

• ‹ste¤e ba¤l› testler: idrada albümin at›l›m›n›n
ya da alb/kreatinin oran›n›n ölçümü.
Hipertansiyon kontrolü sa¤lan›rsa daha ileri
tetkiklere gerek yoktur.

3. Tan›mlanabilir hipertansiyon
nedenlerinin saptanmas›
fiu durumlarda hipertansiyona neden olabile-

cek sekonder bir nedeni araflt›rmak için ek tan›sal
ifllemler gerekebilir:

• Yafl, öykü, fizik muayene, HT fliddeti veya

Tablo 3.   Yafll› bireylerde hipertansiyon ve izole sistolik hipertansiyonla ilgili plasebo kontrollü 
çal›flmalarda risk azalmas› (%)

Çal›flma Tedavi ‹nme Kalp ‹skemik Total 
(gerekirse eklenen ilaç) Yetersizli¤i Olaylar Mortalite

EWPE HCl-tiazid+triamteren 36 16 11 8
Metildopa

STOP-Hypertension Betabloker (atenolol veya 47 - 13 43
metoprolol veya pindolol) 
HCl-tiazid+amilorid
(iki grubun kombinasyonlar›)

MRC Atenolol veya 25 - 19 3
HCl-tiazid +amilorid

SHEP Klortalidon 35 53 32 12
(atenolol veya rezerpin)

SYST-EUR Nitrendipin 42 32 56 14
(HCI-tiazid veya enalapril)

STONE Nifedipin-SR 43 Tüm kardiyovasküler olay riski %56
(Kaptopril veya HCI-tiazid)

Syst-China Nitrendipin 38 - 37 39

Tablo 2.   JNC-7’de bildirilen kardiyovasküler risk faktörleri 

Majör Risk Faktörleri Hedef Organ Hasar›

• Hipertansiyon* •   Kalp
• Sigara kullan›m› - Sol ventrikül hipertrofisi
• Obezite* (VK‹ ≥30 kg/m2) - Angina veya eski miyokard infarktüsü
• Fiziksel inaktivite - Koroner revaskülarizasyon
• Dislipidemi* (artm›fl LDL veya total kolesterol veya düflük HDL) - Kalp yetersizli¤i
• Diabetes mellitus* •   Beyin
• Mikroalbüminüri ya da belirlenen GFR <60 ml/dk - ‹nme veya geçici iskemik atak
• Yafl (erkek >55, kad›n >65) •   Demans
• Prematür KVH aile hikâyesi (erkek <55 ve kad›n <65) •   Kronik böbrek hastal›¤›

•   Periferik arter hastal›¤›
•   Retinopati

GFR: Glomerüler filtrasyon h›z›.
*: Metabolik sendrom komponentleri.
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rutin laboratuvar tetkiklerinin sekonder ne-
deni düflündürdü¤ü durumlar (Feokroma-
sitoma-labil HT, bafl a¤r›s›, çarp›nt› ve so-
luklu¤un efllik etti¤i HT ataklar›; aort ko-
arktasyonu-alt ekstremite nab›zlar›n›n azal-
mas› veya yoklu¤u; Cushing sendromu-
trunkal obezite, glukoz intolerans›, mor
strialar; primer aldosteronizm-hipokalemi;
hiperparatiroidizm-hiperkalsemi; renal pa-
rankimal hastal›k-artm›fl kreatinin veya
anormal idrar tetkiki gibi)

• ‹laç tedavisine ra¤men kan bas›nc›n›n regü-
le olmamas›

• ‹laçla kan bas›nc› kontrolü sa¤land›ktan
sonra bilinmeyen nedenle kan bas›nc›n›n
tekrar yükselmesi

• HT’nin ani bafllamas›

Bafll›ca tan›mlanabilir HT nedenleri 
flunlard›r:
• Kronik böbrek hastal›¤›
• Aort koarktasyonu
• Cushing sendromu veya di¤er glukokortiko-

id fazlal›¤› durumlar›
• ‹laca ba¤l›
• Obstrüktif üropati
• Feokromasitoma
• Primer aldosteronizm veya di¤er mineralo-

kortikoid fazlal›¤› durumlar›

• Renovasküler hipertansiyon
• Uyku apnesi
• Tiroid veya paratiroid hastal›¤›

Hipertansiyon tedavisi

1. Yafll›da hipertansiyon tedavi 
edilmeli mi?
Yafll›larda, kardiyovasküler riskler daha fazla

oldu¤u için antihipertansif tedaviyle al›nan net ya-
rarlar gençlere göre daha aç›k bir flekilde ortaya
ç›kmaktad›r (15). Birçok prospektif çal›flmada aktif
tedavi yaklafl›m›n›n morbidite ve mortaliteyi azalt-
t›¤› kesin olarak gösterilmifltir (Tablo 3).

2. Hipertansiyonda tedavi hedefleri
Hipertansiyon tedavisinin amac› kan bas›nc›n›

hedeflenen de¤erlere getirerek kardiyovasküler ve
renal morbidite ve mortaliteyi azaltmakt›r.

Hipertansiyon tedavisinde hedef, kan bas›nc›n›
DM (Diabetes Mellitus) ya da kronik böbrek hastal›-
¤› olanlarda 130/80 mmHg’n›n, di¤erlerinde 140/90
mmHg’n›n alt›na indirmektir (Kronik böbrek hastal›-
¤› tan›m›: (1) GFR<60 ml/dk/1.73m2 veya plazma
kreatinini erkeklerde >1.5 mg/dl, kad›nlarda >1.3
mg/dl olmas›; veya (2) Albuminuri varl›¤›- >300
mg/gün veya >200 mg albumin/gram kreatinin).

Özellikle 50 yafl›n üstündeki kiflilerde SKB he-
deflerine ulaflmak önemlidir. Rutin pratikte SKB

Tablo 4. Yaflam stili de¤iflikliklerinin kan bas›nc›na etkisi

De¤ifliklik Öneriler Yaklafl›k SKB Azalmas›

Kilo vermek Normal vücut kütle indeksinin 5 - 20 mmHg / 10 kilo kayb›
(18.5-24.9 kg/m2) sa¤lanmas›

Diyette sodyum Günlük sodyum al›m›<100 mmol/l 2 - 8 mmHg
k›s›tlamas› (2.4 g sodyum veya 6 g sodyum klorid)

Fiziksel aktivite Aerobik fiziksel egzersiz 4 - 9 mmHg
(Haftan›n birçok günü, günlük en az 30 dakika yürüyüfl)

Alkol tüketiminin Alkol al›m›n›n erkeklerde günde 2, 2 - 4 mmHg
k›s›tlanmas› kad›nlarda günde 1 içkiyle k›s›tlanmas›

DASH yeme Meyve ve sebzeden zengin, 8 - 14 mm Hg
plan›n› uygulamak doymufl ve total ya¤ oran› düflük diyet
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hedefleri sa¤lan›nca büyük oranda DKB hedefleri
de sa¤lanmaktad›r.

3. Hipertansiyon tedavisinde yaflam stili 
de¤ifliklikleri

Yaflam stili de¤ifliklikleri her üç hipertansiyon
k›lavuzunda da her evredeki hastaya önerilmekte-
dir. Bafll›ca yaflam stili de¤ifliklikleri ve bunlar›n
kan bas›nc›na etkisi Tablo 4’te görülmektedir.

4. Hipertansiyonun farmakolojik tedavisi
ve ilaç seçimi

Yafll›larda hipertansiyon tedavisi genel popü-
lasyondan farkl› de¤ildir. Önemli olan baz› nokta-
lar› göz önünde tutmak gerekir (1):

• Yaflla birlikte kas kütlesi ve total vücut suyu
azal›r, ya¤ oran› artar. Karaci¤er kan ak›m›
ve albümin sentezi ile böbrek kan ak›m› ve
glomerüler filtrasyon h›z› azal›r. Bu de¤iflik-
likler nedeniyle ilaçlar›n serbest formlar›n›n

oran› artar ve farmakodinamik etkileri fazla-
lafl›r. 

• Yafll›larda su ve tuz tutulumu azal›r. Bu ne-
denle diüretiklere ba¤l› hiponatremi ve de-
hidratasyon daha belirgindir

• Dokulardaki fizyolojik de¤ifliklikler nedeni
ile ilaca yan›t beklenenden farkl› olabilir.
Örne¤in beta-1 reseptörlerin duyarl›l›¤› azal-
d›¤› için beta-bloker ve beta-agonistlere ya-
n›t da azalacakt›r

• Baroresptör refleksleri azald›¤› için ortosta-
tik hipotansiyon riski daha yüksektir

• Özellikle geriatrik popülasyonda hasta he-
kim iliflkisi, hasta ve hasta yak›nlar›n›n, ba-
k›c›lar›n bilgilendirilmesi büyük önem tafl›-
maktad›r. ‹laç reçetelerken ve tedavi takibi
yaparken hastan›n sosyokültürel durumu,
kognitif fonksiyonlar›, genel sa¤l›k durumu,
kulland›¤› di¤er ilaçlar mutlaka göz önünde
bulundurulmal›d›r

Tablo 5.   JNC-7 raporunda kan bas›nc› s›n›fland›rmas› ve tedavi yaklafl›m›

Bafllang›ç ‹laç Tedavisi

Kan Bas›nc› Yaflam Tarz› Özel Endikasyon* Özel Endikasyon*
S›n›flamas› De¤ifliklikleri Yoksa Varsa

Normal Önerilir
(SKB<120 ve 
DKB<80 mmHg)

Prehipertansiyon Evet Antihipertansif ilaç Özel endikasyonlar 
(SKB: 120-139 ya da endikasyonu yok için ilaç(lar)
DKB: 80-89 mmHg) 

Evre 1 Evet Ço¤unlukla tiyazid grubu Özel endikasyonlar için
hipertansiyon diüretik; ACE‹, ARB, BB, ilaç(lar). Gerektikçe di¤er
(SKB: 140-159 ya da KKB ya da kombinasyon antihipertansif ilaçlar 
DKB: 90-99 mmHg) de¤erlendirilebilir (diüretikler, ACE‹, ARB,

BB, KKB)

Evre 2 Evet Ço¤unlukla iki ilaç Özel endikasyonlar için 
hipertansiyon kombinasyonu† (genellikle ilaç(lar). Gerektikçe di¤er 
(SKB≥160 ya da tiyazid grubu diüretik ve antihipertansif ilaçlar
DKB≥100 mmHg) ACE‹ ya da ARB ya da (diüretikler, ACE‹, ARB,

BB ya da KKB) BB, KKB)

SKB: Sistolik kan bas›nc›, DKB: Diastolik kan bas›nc›, ACE‹: Anjiyotensin dönüfltürücü enzim inhibitörü, ARB: Anjiyotensin reseptör blokeri,
BB: Betabloker, KKB: Kalsiyum kanal blokeri.
*Özel endikasyon: Kronik böbrek hastal›¤› veya diabetes mellitus.
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• Yafll›larda çoklu ilaç kullan›m› fazlad›r. Ör-
ne¤in oldukça s›k kullan›lan non-steroidal
anti-inflamatuvar ilaçlar kan bas›nc› kontro-
lünü güçlefltirebilir ve ilaçlar›n etkinli¤ini
azaltabilir

JNC-7 raporunda önerilen kan bas›nc› s›n›flan-
d›rmas› ve tedavi yaklafl›m› Tablo 5’te görülmekte-
dir. Her üç hipertansiyon k›lavuzunda da kan ba-
s›nc›n›n tan›nmas›n›n ve yeterince tedavi edilmesi-
nin, ‘hangi ilaçla tedavi’ edilmesi konusundan da-
ha önemli oldu¤u vurgulanmaktad›r.   JNC-7 k›la-
vuzunda hastalar›n ço¤unda ilk seçenek ilaç ola-
rak diüretiklerin kullan›labilece¤i ancak di¤er ilaç
gruplar›n›n da bafllanabilece¤i, evre 2 hipertansi-
yon ve yüksek risk nedeniyle (DM, KBH) daha et-

kin tedavi gerektiren durumlarda bafllang›ç tedavi-
si olarak kombinasyon kullan›labilece¤i öneril-
mektedir. JNC-7 k›lavuzundaki hipertansiyon teda-
vi algoritmas› fiekil 1’de görülmektedir.

Optimum takip frekans› hakk›nda kesin bir ve-
ri yoktur. Yeni bir tedavi baflland›ktan sonra ilk 3
ay hastan›n daha yak›ndan takip edilmesi, e¤er
herhangi bir sorun yoksa 6 ayda bir kontrollere ça-
¤r›lmas› uygun olur (WHO/ISH 1999). Özellikle
diyabetiklerde, tiyazid veya loop diüretik baflla-
nanlar›n tedavi bafllang›c›ndan sonraki 1-2 haftada,
her doz art›m›nda ve y›ll›k olarak elektrolitlerinin
kontrol edilmesi, bu hastalar›n oral al›mlar›n›n de-
hidratasyon riski nedeniyle sorgulanmas›, ACE‹ ve
ARB bafllananlarda böbrek fonksiyon testleri ve

Yaflam Stili De¤ifliklilkleri

‹lk ilaç seçimi

Zorunlu endikasyon yok

Evre 1 hipertansiyon
Ço¤u için tiazid diüretik

ACEI, ARB, BB, KKB veya 
kombinasyon

Evre 2 hipertansiyon
Ço¤u için iki ilaç kombinasyonu

(genellikle tiazid diüretik ve
ACEI, ARB, BB, KKB)

Hedef kan bas›nc›nda de¤il

Kan bas›nc› kontrole gelinceye kadar dozlar› optimize et veya ek
ilaç tedavisi baflla. Hipertansiyon uzman› ile konsülte et.

Özel endikasyon için ilaçlar
(diüretik ACEI, ARB, BB, KKB)

Zorunlu endikasyon var

Hedef kan bas›nc›nda de¤il (<140/90 mmHg)
(Diyabet ve kronik böbrek hastal›¤› için130/80 mmHg

fiekil 1. JNC-7 k›lavuzunda önerilen hipertansiyon tedavi algoritmas›. 
ACE‹: Anjiyotensin dönüfltürücü enzim inhibitörü, ARB: Anjiyotensin reseptör blokeri, BB: Betabloker, KKB: Kalsiyum kanal blokeri.
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potasyum seviyelerinin tedavi bafllang›c›ndan 1-2
hafta sonra, her doz art›r›m›nda ve y›ll›k olarak ta-
kip edilmesi önerilir. Beta-bloker tedavisi bafllanan
bir yafll›da letarji, depresyon, uykusuzluk sorgu-
lanmal›d›r. Yaflam kalitesi de tedavide önemli bir
hedef olarak göz önünde bulundurulmal›d›r.

Diüretikler: Yafll›larda kan bas›nc›n› düflürme-
nin prognoza olumlu etki yapt›¤›n› gösteren çal›fl-
malar›n ço¤u diüretikler ile yap›lm›flt›r (16-19).
Ucuz olmalar›, günde tek doz al›nabilmeleri ve
yan etkileri nispeten az oldu¤u için hasta uyumu-
nun iyi olmas› nedeni ile yafll› bireylerde ilk seçi-
lecek antihipertansif ilaçlardand›r. Yüksek doz ti-
azidlerle hipokalemi, hiponatremi, hipomagneze-
mi, glukoz tolerans›nda bozulma, serum ürik asit
ve kreatinin düzeyinde artma ve impotans gibi yan
etkiler görülebilir. Serum kalsiyumunu yükseltme-
leri nedeni ile osteoporozu olan kad›nlarda özel-
likle önerilmektedir.

Beta-blokerler: Özellikle iskemik kalp hastal›-
¤› olan olgularda ilk seçilecek ilaçlar aras›ndad›r.

Efllik eden atriyal tafliaritmi, migren, tirotoksikoz,
esansiyel tremor varl›¤›nda ya da perioperatif hi-
pertansiyonun tedavisinde faydal›d›r. Bafll›ca yan
etkileri yorgunluk, uyku ve haf›za bozukluklar›,
kâbus görme ve depresyondur. Kronik obstrüktif
akci¤er hastal›¤›, periferik damar hastal›¤›, ast›m
bronfliyale ve kalp bloklar› bafll›ca kontrendikas-
yonlard›r. Daha önce periferik damar hastal›¤› da
kontrendikasyonlar aras›nda kabul edilmekte idi.
Fakat JNC-7’de özellikle efllik eden koroner arter
hastal›¤› ve kalp yetersizli¤i varl›¤›nda periferik da-
mar hastal›¤› olan olgularda da kullan›labilece¤i
belirtilmifltir.

Kalsiyum kanal blokerleri: ‹yi tolere edilir
ve etkili kan bas›nc› düflüflü sa¤larlar. Böbrek
fonksiyonu üzerine olumsuz etkileri yoktur, peri-
ferik damar hastal›¤› ve kronik obstrüktif akci¤er
hastal›¤› olanlarda güvenle kullan›labilir. Non-di-
hidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerleri bra-
dikardik hastalarda ve kalp bloklar›nda kullan›la-
maz. Ayr›ca verapamil kab›zl›¤a neden olabilir.

Tablo 6.   JNC-7 k›lavuzunda ilaç gruplar› için zorunlu endikasyonlar

Mutlak ‹laç Önerilen ‹laçlar Klinik Çal›flmalar
Endikasyonu 

Diüretik BB ACE‹ ARB KKB Ald A 

Kalp • • • • • ACC/AHA Kalp Yetersizli¤i K›lavuzu, 
yetersizli¤i MERIT-HF, COPERNICUS, CIBIS, 

SOLVD, AIRE, TRACE, ValHEFT, 
RALES

Post miyokard • • ACC/AHA Post-M‹ K›lavuzu, BHAT, 
infarktüsü SAVE, Capricorn, EPHESUS

Yüksek • • • ALLHAT, HOPE, ANBP2, LIFE, 
KAH riski CONVINCE, EUROPA, INVEST

Diabetes • • • • • NKF-ADA K›lavuzu, UKPDS, ALLHAT
mellitus

Kronik böbrek • • NKF K›lavuzu, Kaptopril Çal›flmas›, 
hastal›¤› RENAAL, IDNT, REIN, AASK

Rekürren inme • • PROGRESS
önlenmesi

ACE‹: Anjiyotensin dönüfltürücü enzim inhibitörü, ARB: Anjiyotensin reseptör blokeri, BB: Betabloker, KKB: Kalsiyum kanal blokeri,
Ald A: Aldosteron antagonisti.
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Özellikle uzun etkili kalsiyum kanal blokerleri yafl-
l›larda rahatl›kla kullan›labilmekte ve mortaliteyi
olumlu etkilemektedir (20-22).

Anjiyotensin dönüfltürücü enzim inhibitör-
leri (ACE‹; Angiotensin converting enzyme in-
hibitors): Yafll› bireylerde etkili kan bas›nc› düflü-
flü sa¤layan ilaçlard›r (23). Özellikle miyokard in-
farktüsü geçirmifl veya koroner arter hastal›¤› riski
tafl›yan, kalp yetmezli¤i olan, diyabetik veya diya-
betik nefropatisi olan hastalarda en uygun ilaçlar-
d›r (24). Kalp yetersizli¤i olan olgularda, renal ar-
ter stenozunda ve diüretik kullananlarda böbrek
fonksiyonlar›n› yak›ndan izlemek gerekebilir.
ACE‹ kullan›m› sonras›nda oluflabilecek kuru ök-
sürük ve tat alma bozuklu¤u yönünden hasta sor-
gulanmal› ve kiflinin yaflam niteli¤ini etkileyecek
boyutta ise bir anjiyotensin II reseptör blokeri
(ARB) ile de¤ifltirilmelidir. Yafll›larda non-steroidal
anti-inflamatuar ilaç kullan›m› s›kt›r. Bu hastalarda
ACE‹’nin yeterli etkinlik gösteremeyebilece¤i unu-
tulmamal›d›r. JNC-7 k›lavuzunda ACE‹ ve ARB
bafllananlarda böbrek fonksiyon testleri ve potas-
yum seviyelerinin tedavi bafllang›c›ndan 1-2 hafta
sonra, her doz art›r›m›nda ve y›ll›k olarak takip
edilmesi önerilmektedir.

Anjiyotensin II reseptör blokerleri (ARB):
Yafll›larda kullan›m› kolay ve kardiyovasküler
olaylarda olumlu etki yapt›¤› bilinen bir ilaç gru-
budur (25). Renal arter stenozu ve hiperkalemi du-
rumlar›nda ACE‹’ye üstünlükleri yoktur. Diyabetik
nefropati ve mikroalbuminüride, proteinürisi olan
hastalarda, sol ventrikül hipertrofisi olanlarda veya
ACE‹’ye ba¤l› öksürük geliflen olgularda düflünül-
melidir.

Alfa adrenerjik reseptör blokerleri: Hiper-
tansiyon k›lavuzlar›nda ilk seçenek ilaçlar aras›nda
yer almamaktad›r. Yafll›larda ortostatik hipotansi-
yon yönünden dikkatli olmak gerekir. Özellikle
prostatizm yak›nmas› olan hastalarda kullan›labilir.

5. Özel endikasyonlar
JNC-7, hipertansiyona efllik eden baz› komorbi-

dite durumlar›nda klinisyenin daha dikkatli olmas›

gerekti¤ini ve bu durumlar›n baz› ilaç gruplar› için
zorunlu endikasyonlar oldu¤unu bildirmifltir (Tab-
lo 6). 

ESH/ESC 2003 ve WHO/ISH 2003 k›lavuzlar›n-
da izole sistolik hipertansiyonu olan yafll› hastalar-
da diüretikler ve dihidropiridin grubu kalsiyum ka-
nal blokerleri ilk seçenek olarak önerilmifltir.

6. Rezistan hipertansiyon
Rezistan hipertansiyon; biri diüretik olmak üze-

re 3’lü antihipertansif tedavi ile hedef kan bas›nc›
de¤erlerine ulafl›lamamas›d›r. Bu durum ilaç uyu-
munun zor ve çoklu ilaç kullan›m›n yayg›n oldu-
¤u yafll› popülasyonda oldukça s›k görülmektedir.
Rezistan hipertansiyon nedenleri flu flekilde s›rala-
nabilir:

• Uygunsuz kan bas›nc› ölçümü ve de¤erlen-
dirilmesi

• Tedaviye uyumsuzluk
• Yetersiz ilaç dozu veya uygun olmayan ilaç

kombinasyonlar›
• Volüm fazlal›¤› (fazla sodyum, böbrek has-

tal›¤›na ba¤l› volüm retansiyonu, yetersiz di-
üretik tedavi) 

• ‹laca ba¤l› (steroidler, non-steroidal anti-inf-
lamatuar ilaçlar, oral kontraseptifler, kokain,
amfetamin, sempatomimetikler, siklosporin,
takrolimus, eritropoietin, likörifl vs.)

• Efllik eden durumlar (obezite, fazla alkol al›-
m›, uyku apnesi)

• Sekonder hipertansiyon nedenleri

Sonuç olarak, yafll› bireylerde kan bas›nc› yük-
sekli¤inin morbidite ve mortalite için bafll›ca risk
faktörü oldu¤u ve aktif tedavi ile yaflam süresi ve
kalitesinin art›r›labilece¤i kan›tlanm›flt›r. Bu neden-
le toplumsal bir sa¤l›k sorunu olan hipertansiyo-
nun uygun tan› ve tedavisinde birinci basamak he-
kimlerine önemli görevler düflmektedir.
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