
Prof. Dr. Zeki Öngen

‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal›

4

Çözümü Zor Bir Toplumsal Sorun: Hipertansiyon
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Özet

Kardiyovasküler hastal›¤›n kesintisiz bir süreç olarak kabul edildi¤i günümüzde, kan bas›nc›n›, tek ba-
fl›na de¤il, öbür risk faktörleri ile birlikte, bu sürecin bir bilefleni olarak de¤erlendirmek gerekir. Son  ya-
y›mlanan hipertansiyon k›lavuzlar›nda Avrupal›lar›n daha çok önemsedikleri bu konu, Amerikan Hiper-
tansiyon Derne¤i Çal›flma Grubu taraf›ndan yak›n zamanda öne sürülen s›n›flama ile iyice öne ç›kmakta-
d›r. Bu durumda hipertansiyon tedavisi genel ilkeler ile belirlenirken, kiflinin risk düzeyine göre var›lacak
kan bas›nc› düzeyi bireysellefltirilmektedir. 

Sistolik kan bas›nc›ndaki her 20 mmHg’l›k, diyastolik kan bas›nc›ndaki her 10 mmHg’l›k yükselme kalp
damar hastal›¤› riskini 2 kat art›rmaktad›r. Buna karfl›l›k sistolik-diyastolik hipertansiyonun kontrol alt›na
al›nmas›yla, ölümcül olan ya da olmayan inme riskinde %40’lar, akut koroner olay riskinde ise %15’ler dü-
zeyinde azalma elde edilmektedir. ‹zole sistolik hipertansiyonda bu oranlar s›ras›yla %30 ve %25 düzeyi-
ne ulaflmaktad›r. Hipertansiyon ve tedavisindeki bu zarar-yarar tablosu genel kabul görse bile, dünya ger-
çeklerine bak›ld›¤›nda, denge zarardan yana oluflmaktad›r. Tedavi ile ulafl›lan kontrol alt›na alma oranla-
r› %30’lar› aflmamaktad›r. Ülkemiz gibi sa¤l›k hizmetlerinin en üst düzeye ulaflmad›¤› yerlerde, bu oran ne
yaz›k ki %10’lar›n alt›ndad›r. 

Oysaki, yukar›da sözü edilen karamsar tablo ile savafl›mda, 10 y›l öncesine göre daha flansl›y›z. Diüre-
tik ve beta blokerler yan›nda yeni ilaç gruplar› diye nitelenen kalsiyum kanal blokerleri, anjiyotensin dö-
nüfltürücü enzim inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokerlerinin de mortalite ve morbiditeyi azalt›c› et-
kileri konusunda güçlü kan›tlar vard›r. Bununla birlikte, tek ilaçla tedavide s›k karfl›lafl›lan bir durum olan
hedefe ulaflamama sorunu da çoklu ilaç tadavilerinin yararlar›n›n gösterilmesi ile çözülebilecek gibi görül-
mektedir.   

Anahtar kelimeler: Hipertansiyon epidemiyolojisi, hipertansiyon kontrolü

Abstract

Currently it is accepted that cardiovascular disease is a continuum. Therefore hypertension, as a risk
factor should be evaluated as an element of this continuum and must be treated in conjunction with ot-
hers. This new approach is emphasized in both European and American guidelines which were released
recently. In these guidelines the level of the blood pressure that should be achieved by treatment is de-
termined as a function of other risk factors, presence of end organ damage and accompanying disease of
that individual patient. 

The prevalence of hypertension is increasing with age. In Turkey every 6 men out of 10 after the age
of 60, and   6 women out of 10 after the age of 50 is hypertensive. Fortunately the accumulated huge da-
ta from various studies of different size indicates that controlling the blood pressure can prevent its devas-
tating effects.
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Hipertansiyonun kalp damar hastal›¤›
sürecindeki yeri

Yaklafl›k 25 y›l önce sözü edilmeye bafllanan
ve günümüzde yayg›n kabul gören kalp damar
hastal›¤›n›n kesintisiz bir süreç oldu¤u olgusu
sistemik arter hipertansiyonunu da içermektedir.
Bir baflka deyifl ile hipertansiyon ele al›n›rken,
onu kardiyovasküler hastal›¤›n bütünü içinde
de¤erlendirmek gerekti¤i söylenebilir.

Bir risk faktörü olarak hipertansiyon tek bafl›na
de¤erlendirildi¤inde, 115/75 mmHg’n›n afl›lmas›
ile birlikte riskin artmaya bafllad›¤› gözlenmekte-
dir. Bu düzeyin üzerindeki her 20 mmHg’l›k sis-
tolik ve her 10 mmHg’l›k diyastolik bas›nç art›fl›
kardiyovasküler hastal›k riskini 2 kat art›rmakta-
d›r (1). On y›l yafllanma, hipertansiyona diyabe-
tin ya da koroner arter hastal›¤›n›n da efllik et-
mesi de benzer düzeyde kalp damar hastal›¤›
riskini art›rmaktad›r. Hipertansiyonun bu olum-
suz etkisinin evrensel oldu¤u INTERHEART ça-
l›flmas› ile gösterilmifltir. Avrupan›n çeflitli bölge-
lerini, her iki Amerika k›tas›n›, Uzak Do¤u ile
Güneydo¤u Asya’y› ve Okyanusya’y› içeren bu
çal›flmada, tek bafl›na kan bas›nc› yüksekli¤i de-
¤erlendirildi¤inde, yukar›da sözü edilen bütün
bölgelerde miyokard infarktüsü riskini ortalama
2.5 kat art›rd›¤› saptanm›flt›r (2).

Yukar›da sözü edilenlerden anlafl›ld›¤› gibi,
kan bas›nc›n›n kalp damar hastal›¤›na yol aç›c›
etkisi efllik eden durumlarla da s›k› bir iliflki için-
dedir. TEKHARF çal›flmas›na göre, cinsiyet ay›r›-
m› yap›lmaks›z›n bak›ld›¤›nda, obeziteden sonra
en s›k rastlanan risk faktörü olan hipertansiyona,
ço¤u kez öbür risk faktörleri de efllik etmektedir
(3). Son y›llarda yap›lan bir çal›flmada, bir risk
faktörü olarak hipertansiyonun tek bafl›na bu-
lundu¤u olgular›n tüm  hipertansiyonlu olgula-
r›n beflte birinden daha az oldu¤u gözlenmifltir.
Geri kalan %80’ine ise s›ras› ile hiperkolesterole-
mi, obezite ve sigara gibi bir ya da daha fazla
risk faktörü efllik etmektedir. Ne yaz›k ki s›k gö-
rülen bu birliktelik selim bir olay de¤ildir. Befl
y›l önce yay›mlanan bir çal›flmada, hipertansiyo-
na hiperkolesteroleminin efllik etmesiyle 10 y›l-

l›k koroner arter hastal›¤› riskinin 1.5 kat, bunla-
ra diyabetin kat›lmas›yla 3 kattan fazla ve sigara-
n›n eklenmesi ile 5 kat artt›¤› gösterilmifltir. Ge-
çen y›l yay›mlanan INTERHEART çal›flmas›n›n
sonuçlar› ise daha çarp›c›d›r. Tek bafllar›na ba-
k›ld›¤›nda, miyokard infarktüsü riskini göreli
olarak 2-2.5 kat art›ran sigara, hipertansiyon ve
diyabetin bir araya geldiklerinde, bu riski 13 kat
art›rd›klar› bulunmufltur.

Hipertansiyonun olumsuz etkileri
engellenebilir mi?

‹ki y›l önce yay›mlanan ve o tarihe kadar ya-
p›lan çal›flma sonuçlar›n›n de¤erlendirildi¤i bir
yaz›da, kan bas›nc› yüksekli¤inin tedavi ile dü-
flürülmesi ile hipertansiyonun yol açt›¤› y›k›c›
sonuçlar›n bir oranda önlenebilece¤i gösteril-
mifltir. Sistolodiyastolik hipertansiyonu olan kifli-
lerde, antihipertansif ilaçlar kulland›klar› zaman,
ölümle sonuçlanan ya da ölüme neden olmayan
inme riskinin %40’tan fazla azald›¤› gözlenmifltir.
Koroner arter hastal›klar› aç›s›ndan de¤erlendi-
rildi¤inde, kazanç bu kadar yüksek olmasa bile,
antihipertansif tedavinin ölümle sonuçlanan ya
da ölüme yol açmayan olaylarda %20’ye yak›n
azalma sa¤lad›¤› vurgulanmaktad›r. Hipertansi-
yonun neden oldu¤u kalp damar hastal›klar›na
ba¤l› tüm ölümler de¤erlendirildi¤inde, kan ba-
s›nc›n› düflürücü tedavi ile %25 düzeyinde bir
azalma elde edildi¤i görülmektedir. Yafll›larda
s›k görülen izole sistolik hipertansiyonun tedavi-
si ile de benzer sonuçlara ulafl›lmaktad›r. Sereb-
rovasküler olaylardaki azalma %35 düzeyinde
gözlenirken, koroner arter hastal›klar›na ba¤l›
olaylarda bu oran %25’lere ulaflmaktad›r (4).

Türk toplumunda hipertansiyonun
s›kl›¤›

Türkiyede hipertansiyon s›kl›¤› konusunda
bilgi verecek 3 büyük çal›flma vard›r. Bunlardan
en eski ancak izlem süresi olarak en uzun olan›
TEKHARF çal›flmas›d›r (3). Bu çal›flman›n 2003
verilerine göre, Türkiye’de hipertansiyon preva-
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lans›n›n %33.7 oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu oran
bölgelere göre fakl›l›klar göstermektedir. Güney
Anadolu’da %30’un alt›na inerken, kuzey Ana-
dolu’da %40’›n üzerine ç›kmaktad›r. Eriflkin top-
lum 10 y›ll›k yafl dilimleri ile cinsiyete göre de-
¤erlendirildi¤inde, hipertansiyon s›kl›¤›n›n yaflla
birlikte artt›¤› ve her yafl diliminde kad›nlarda
erkeklerden daha s›k görüldü¤ü saptanm›flt›r
(Tablo 1). TEKHARF çal›flmas›n›n 10 y›ll›k izlem
süresi içinde görülen bir baflka gerçek, kan ba-
s›nc› ortalamalar›n›n giderek artt›¤›d›r. Erkekler-
de ortalama sistolik bas›nç 4.4, diyastolik bas›nç
2.7 mmHg yükselirken, kad›nlarda bu art›fl›n s›-
ras›yla 6.4 ve 4.2 mmHg oldu¤u saptanm›flt›r.

‹ki y›l önce yap›lan ve sonuçlar› bu y›l sonu-
na do¤ru yay›mlanacak olan Türkiye Hipertansi-
yon Prevalans Çal›flmas› (Patent çal›flmas›) so-
nuçlar›na göre, hipertansiyonun yafla ve cinsiye-
te göre düzeltilmifl prevalans› %31.8’dir. S›kl›k
kad›nlarda %36.1 ile genelden yüksek, erkekler-
de ise %27.5 ile düflük bulunmufltur (5).

Türkiye genelinde yap›lan ve örneklem bü-
yüklü¤ü 4261 olan Türk Eriflkinlerde Metabolik
Sendrom Prevalans› Araflt›rmas›’nda (METSAR)
hipertansiyon s›kl›¤› öncekilerden daha yüksek
bulunmufltur. Eriflkin toplulukta ortalama %41.7
oran›nda görülürken, k›rsal kesimde %44.3,
kentlerde ise %40.4 oran›nda bulunmufltur (6).

Türk toplumunda hipertansiyonun
kontrolü

Yukar›daki iki bölümde, hipertansiyonun
Türk eriflkinlerinde s›k görüldü¤ü ve kontrol al-
t›na al›n›rsa, y›k›c› etkilerinin bir oranda önlene-
bilece¤i vurgulanm›flt›. Bu iki kavram birlikte
de¤erlendirildi¤inde, Türkiye’de durumun hiç
de parlak olmad›¤› görülmektedir.  Bunun üç te-
mel nedeni vard›r: Birincisi, insanlar›n yüksek
kan bas›nc›na sahip olduklar›n› bilmemeleri;
ikincisi, tedavinin düzgün önerilmemesi ya da
uygulanmamas›; üçüncüsü de kontrol alt›nda tu-
tulmas›n›n güçlü¤ü. 

Patent çal›flmas›na göre, örneklemdeki 4910
eriflkinin %32.2’si o güne kadar kan bas›nçlar›n›
ölçtürmemiflti. Hipertansiyonu bulunan olgula-
r›n ancak %40.7’si hastal›klar›n›n fark›nda idi.
‹laç kullanan hipertansiyonlu oran› %31.1 iken,
kan bas›nçlar› kontrol alt›nda olanlar›n oran›
%8.1’de kalmaktayd›. Tek bafl›na ilaç kullanan
olgular incelendi¤inde, kontrol alt›nda tutulma
oran› %20.7’ye yükselmekteydi.

TEKHARF çal›flmas›ndaki sonuçlar, Türki-
ye’deki hipertansiyon kontrolü konusuna daha
iyimser bak›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Kan bas›nc›
yüksek olan olgular içinde kad›nlar›n %46.6 er-
keklerin ise %38.5 oran›nda ilaç kulland›¤› anla-
fl›lmaktad›r. Bu çal›flmada kontrol alt›nda olan
olgu oran› hem erkekler hem de kad›nlar için
%13 düzeyindedir. 

METSAR çal›flmas› sonuçlar› ise hiç de iç aç›-
c› de¤ildir. Buna göre, tedavi ile kontrol alt›nda
bulunan olgular›n oran› %6’d›r. METSAR ile or-
taya ç›kan bir baflka sonuç ise diyabetli olgular-
daki durumdur. Bilindi¤i gibi diyabetli olgularda
hedeflenen kan bas›nc› düzeyi 130/80 mmHg’n›n
alt›d›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, kan bas›nc› kontrol
alt›ndaki diyabetli olgu oran› %1 olarak bulun-
mufltur.

Hipertansiyon kontrolü bak›m›ndan Türki-
ye’de görülen bu karamsar tablo evrensel bir
gerçektir. Bu da yukar›da vurguland›¤› gibi, kan
bas›nc›n›n kontrol alt›nda tutulmas›n›n güçlü¤ü-
nü kan›tlamaktad›r. Amerika Birleflik Devletleri

Tablo 1. TEKHARF çal›flmas›na göre
eriflkinlerde hipertansiyon
prevalans›, 2001/02
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ve Fransa %32-33’lük kontrol oranlar› ile en iyi
konumda bulunurken, Bat› Avrupa’da bu oran
%15-25 aral›¤›nda, ‹ngiltere’de %5.9, Do¤u Avru-
pa’da ise %5-6 düzeylerinde görülmektedir.

Sonuç
Yukar›da verilen oranlar say›ya çevrildi¤inde, flu

anda ülkemizde 15-16 milyon insan›n hipertansi-
yonlu oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ancak ne yaz›k ki
bunlar›n yar›dan az› kan bas›nçlar›n›n yüksek oldu-
¤unun fark›ndad›r. ‹laç kullananlar›n ve hele de kan
bas›nçlar›n› kontrol alt›nda tutanlar›n oran› ise
%10’nun alt›ndad›r. Oysaki kan bas›nc› kontrolü ile
hipertansiyonun y›k›c› etkilerinden bir oranda kur-
tulmak olanakl›d›r. Ak›lda tutulmas› gereken en
önemli konulardan biri de hipertansiyonun kardi-
yovasküler hastal›k süreci içinde de¤erlendirilmesi-
dir. Risk faktörü say›s› artt›kça, hedeflenecek kan
bas›nc› de¤eri daha da afla¤›lara çekilecektir.
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