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Özet

Antihipertansif tedavinin temel hedefi, kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin azalt›lmas›d›r. Yaflam
tarz›n›n düzenlenmesi ve di¤er risk faktörlerinin agresif tedavisi, tüm hipertansif hastalarda tedavinin bir
parças› olmal›d›r. Bu yaz›da antihipertansif ilaçlar ve kombinasyon tedavisi özetlenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Hipertansiyon, tedavi

Abstract

The ultimate goal of antihypertensive therapy is to reduce cardiovascular morbidity and mortality.
Lifestyle modification and aggressive management of other risk factors should be part of all treatment
fegimens for any hypertensive patient. In this article antihypertensive drugs and combination therapy were
summarized.

Keywords: Hypertension, treatment

Girifl
Sistemik hipertansiyon, toplumda çok s›k rast-

lanan, önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür.
Buna karfl›n, tan› ve tedavisinde baflar› oranlar›
oldukça düflüktür. Yak›n zamanlarda sonlanan,
Türk Hipertansiyon Prevalans çal›flmas›nda Türki-
ye’de eriflkinlerin %32’sinde hipertansiyonun
mevcut oldu¤u saptanm›flt›r. Çal›flmaya kat›lanla-
r›n %32’sinin kan bas›nc›n› hiç ölçtürmedi¤i, hi-
pertansiyonu olanlar›n %59’unun bunun fark›nda
olmad›¤›, %31’inin ilaç tedavisi gördü¤ü ve %8’in-
de kan bas›nc›n›n kontrol alt›nda oldu¤u gösteril-
mifltir. Bu çal›flmada, kan bas›nc› yüksekli¤inin
fark›nda olan ve ilaç tedavisiyle kan bas›nc› kont-
rol alt›nda olanlar›n oran› %21’dir. Hipertansif ki-
flilerin yaln›zca %10’unda saptanabilir bir neden
vard›r (sekonder hipertansiyon). Bu kiflilerde ne-
dene yönelik tedavi yaklafl›mlar›yla hipertansiyon
ortadan kald›r›labilir ya da kan bas›nc› kontrol al-
t›na al›nabilir (Tablo 1).

Primer hipertansiyonun gelifliminden çok say›-
da mekanizma sorumlu tutulmaktad›r. Her hasta-
da farkl› faktör ya da faktörler ve henüz bilinme-
yen mekanizmalar söz konusu olabilece¤inden,
tedavide temel hedef, olas› faktörler üzerine yö-
nelerek kan bas›nc›n› düflürmektir. Bu amaçla
bafll›ca iki tür yaklafl›m uygulanmaktad›r: yaflam
tarz›n›n düzenlenmesi ve ilaç tedavisi (Tablo 2).

Yaflam tarz›n›n düzenlenmesi
Hipertansif bireylerin ço¤unda yaflam tarz›n›n

de¤ifltirilmesi gerekir. Bu yolla kan bas›nc›nda
anlaml› düflüfller sa¤lanabilir (Tablo 3). Yaflam
tarz›n›n düzenlenmesi çok önemlidir ve göz ard›
edilmemelidir.

‹laç tedavisi
Hipertansif kiflilerin ço¤unda kan bas›nc› kon-

trolü için ilaç tedavisine gereksinim vard›r. Kan ba-
s›nc› çok yüksek olanlarda ve diyabet, böbrek has-
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tal›¤› gibi daha düflük (130/80 mmHg) kan bas›n-
c› düzeyleri hedeflenenlerde genellikle birden faz-
la ilaç kullan›lmal›d›r. Hipertansiyon tedavisinde
kullan›lan bafll›ca ilaç gruplar› afla¤›da yer almak-
tad›r:

Diüretikler

Etki mekanizmalar›: Hipertansiyon tedavisin-
de uzun y›llard›r kullan›lmakta olan diüretikler
çeflitli mekanizmalarla idrar miktar›n› art›r›r. Ti-
azid grubu diüretikler distal tubulusun ilk bölü-

münde sodyumun geri emilimini önlerken lup di-
üretikleri Henle kulbunun ç›kan koluna etki eder.
Potasyum tutucu diüretikler ise aldosteronu yar›fl-
mal› olarak bloke ederek (aldosteron antagonist-
leri) ya da tubuluslardan potasyum salg›lanmas›-
n› önleyerek (amilorid ve triamteren) etkili olur.
Diüretiklerin kan bas›nc›n› düflürücü etki meka-
nizmas›: natriürez, plazma hacminin azalmas› ve
vazodilatasyon (damarlar›n sempatik uyar›ya ya-
n›t›n› azaltarak ve arteriyol duvarlar›ndaki ödemi
geriletilerek) olarak s›ralanabilir.

Tablo 2. Primer hipertansiyonun oluflum mekanizmas› ve tedavi yaklafl›mlar›

Genetik Fazla

Yatk›nl›k Diüretikler Sodyumlu Diyet

Uygunsuz Tuz k›s›tlamas›

Sodyum At›l›m›

Anjiyotensin II ACE-‹ Kan Bas›nc›nda Natriüretik

Art›fl› ARB Yükselme Faktör

Sempatik Aktivite Di¤er

Art›fl› Faktörler?

Beta blokerler Kalsiyum antagonistler

Alfa blokerler

K›saltmalar: ACE-‹: ACE inhibitörleri; ARB: A-II reseptör blokerleri.

Tablo 1. Sekonder hipertansiyonda tedavi yaklafl›mlar›

Neden Tedavi

Renovasküler ‹laç, perkütan transluminal renal anjiyoplasti, cerrahi

Renal parankim hastal›klar› ‹laç, diyaliz, transplantasyon

Feokromasitoma Cerrahi, ilaç (baz› hastalarda, cerrahi sonras›)

Hiperkortikolizm Cerrahi, ilaç

Tiroid hastal›klar› ‹laç, cerrahi

Paratiroid hastal›klar› Cerrahi

Aort koarktasyonu Cerrahi

Gebelik ‹laç

Uyku apnesi Cerrahi, ilaç

‹laçlar Sorumlu ilac›n kesilmesi

Transplantasyon sonras› ‹laç
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Yan etkileri: Tiazid grubu ve lup diüretikleri
ile; hipokalemi, hiponatremi, glukoz entoleran-
s›, hiperkolesterolemi, hiperürisemi, hiperkalse-
mi, empotans, ototoksite (lup diüretikleri), po-
tasyum tutucu diüretikler ile; hiperpotasemi, ji-
nekomasti (aldosteron antagonistleri) ve tüm di-
üretikler için; halsizlik bafll›ca yan etkilerdir.       

Olumlu yönleri: Uzun y›llard›r kullan›l›yor ol-
malar›, morbidite ve mortaliteyi azaltt›klar›n›n
gösterilmifl olmas›, ucuz olmalar› ve kombinas-
yon tedavisinde iyi bir seçenek olmalar›.

Olumsuz yönleri: Lipid parametreleri üzerine
olumsuz etkileri (doza ba¤›ml›), insülin direnci
üzerine olumsuz etkileri ve serum elektrolitleri-
ni izleme gereksinimi.

Endikasyonlar› (özel olarak seçilmeleri öneri-
len durumlar): Konjestif kalp yetersizli¤inin var-
l›¤› (tüm diüretikler için), yafll›lar, izole sistolik

hipertansiyon (tiazid grubu için), böbrek yeter-
sizli¤i (lup diüretikleri için), miyokard infarktüsü
sonras› (aldosteron antagonistleri için).

Kontrendikasyonlar›: Kesin kontrendikasyon-
lar: gut (tiazid grubu için), böbrek yetersizli¤i, hi-
perkalemi (aldosteron antagonistleri için); olas›
kontrendikasyon: gebelik (tiazid grubu için).

Bafll›ca diüretik preparatlar›:
Tiazid grubu: klorotiazid*, hidroklorotiazid*,

politiazid*.
Tiazid benzerleri: klortalidon, indapamid,

metolazon*.
Lup diüretikleri: furosemid, torsemid*, bume-

tanid.
Aldosteron antagonistleri: spironolakton, ep-

lerenon*.
Di¤er potasyum tutucu diüretikler: amilorid*,

triamteren*.

Tablo 3. Hipertansiyon tedavisinde yaflam tarz›n›n düzenlenmesiyle sa¤lanabilecek kan bas›nc› 
düflüflleri

Yöntem Öneri Ortalama Düflüfl 
(Sistolik Kan Bas›nc›)

Zay›flamak Normal kiloyu sürdürmek 5-20 mmHg/10 kg

(Beden kitle indeksi: zay›flama

18.5-24.9 kg/m2)

DASH diyeti Meyva ve sebzeden zengin, 8-14 mmHg

satüre ve total ya¤ içeri¤i 

düflük diyet

Sodyum k›s›tlamas› Diyetteki sodyum içeri¤inin 2-8 mmHg

azalt›lmas› (2.4 gr sodyum,

ya da 6 gr sodyum klorür)

Fiziksel aktivite Düzenli (haftan›n ço¤u günü, 4-9 mmHg

en az 30 dakika) aerobik 

egzersiz (tempolu yürüyüfl gibi)

Alkol tüketiminin Erkeklerde günde 2 ölçek 2-4 mmHg 

s›n›rlanmas› (30 ml etanol), kad›nlarda

ya da zay›f kiflilerde

günde 1 ölçek ile s›n›rlama 

Not: Kardiyovasküler riski genel olarak düflünerek sigara içimi sonland›r›lmal›d›r.
Yaflam tarz›n›n düzenlenmesi derecesine ve zamana ba¤›ml›d›r ve baz› bireylerde daha belirgin sonuçlar
al›nabilir.



Hipertansiyon Tedavisi

36

Not: Yan›nda (*) iflareti olan preparatlar ha-
len Türkiye’de mevcut de¤ildir; ancak bunlar›n
baz›lar› kombine preparatlar›n içinde bulun-
maktad›r.

Beta blokerler

Etki mekanizmalar›: Hipertansiyon tedavisin-
de uzun y›llard›r kullan›lmakta olan beta bloker-
ler kalp debisini, renin sal›n›m›n›, pre-sinaptik
norepinefrin sal›n›m›n› azaltarak ve santral et-
kiyle kan bas›nc›n› düflürürler.

Yan etkileri: Bradikardi, gastrointestinal bozuk-
luklar, uyku sorunu, kâbus görme, depresyon, pe-
riferik vazospazm, bronkospazm, hiperürisemi,
glukoz intolerans›, lipid parametreleri üzerine
olumsuz etki ve empotans bafll›ca yan etkileridir.

Olumlu yönleri: Uzun y›llard›r kullan›l›yor ol-
malar› ve ucuz olmalar›.

Olumsuz yönleri: Lipid profili ve insülin tole-
rans› üzerine olumsuz etkileri, sübjektif yan et-
kilerin s›k görülmesi.

Endikasyonlar› (özel olarak seçilmeleri öneri-
len durumlar): Angina pektoris, miyokard in-
farktüsü sonras›, konjestif kalp yetersizli¤i, gebe-
lik ve tafliaritmiler.

Kontrendikasyonlar›: Kesin kontrendikas-
yonlar: ast›m, kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›,
2-3. derece AV blok. Olas› kontrendikasyonlar:
periferik damar hastal›¤›, glukoz intolerans›,
sporcular ya da fiziksel olarak aktif kifliler.

Bafll›ca beta bloker preparatlar›:
Kardiyoselektif olanlar: atenolol, asebutalol,

betaksolol*, bisoprolol, esmolol*, metoprolol,
nebivolol. Kardiyoselektif olmayanlar: busin-
dolol*, karvedilol, nadolol*, oksprenolol*, pen-
butolol*, pindolol, propranolol, sotalol, timo-
lol*.

‹ntrensek sempatomimetik aktivitesi (ISA)
olanlar: asebutalol*, busindolol*, oksprenolol*,
penbutalol*, pindolol (en yüksek ISA olan›).

Alfa bloker etkisi de olanlar: karvedilol ve la-
betolol*.

Not: Yan›nda (*) iflareti olan preparatlar halen
Türkiye’de mevcut de¤ildir.

Kalsiyum antagonistleri

Etki mekanizmalar›: Hipertansiyon tedavisin-
de y›llard›r kullan›lmakta olan kalsiyum antago-
nistleri voltaj ba¤›ml› kalsiyum kanallar›n› bloke
ederek periferik damar direncini ve kan bas›nc›-
n› düflürürler. Yan etkileri: yüzde k›zarma, atefl
basmas›, ayak bile¤i ödemi, difleti hipertrofisi ve
bradikardi (dihidropiridin d›fl› kalsiyum antago-
nistleri ile) bafll›ca yan etkileridir.

Olumlu yönleri: Lipidler ve insülin duyarl›l›¤›
üzerinde olumsuz etkilerinin olmamas›.

Olumsuz yönleri: Sübjektif yan etkilerin gö-
rülmesi.

Endikasyonlar› (özel olarak seçilmeleri önerilen
durumlar): Angina pektoris, karotis aterosklerozu
(tüm kalsiyum antagonistleri için), yafll›lar, izole
sistolik hipertansiyon, periferik damar hastal›¤›,
gebelik (dihidropiridin grubu için), supraventri-
küler taflikardi (dihidropiridin d›fl› kalsiyum an-
tagonistleri için).

Kontrendikasyonlar›: Kesin kontrendikas-
yonlar; yok (dihidropiridin grubu için), 2-3. de-
rece AV blok, kalp yetersizli¤i (dihidropiridin d›-
fl› kalsiyum antagonistleri için).

Bafll›ca kalsiyum antagonisti preparatlar›:
Dihidropiridin grubu: amlodipin, felodipin,

isradipin, lasidipin, nifedipin, nikardipin*, nimo-
dipin, nisoldipin.

Dihidropiridin d›fl› kalsiyum antagonistleri:
diltiazem verapamil.

Not: Yan›nda (*) iflareti olan preparatlar halen
Türkiye’de mevcut de¤ildir.

ACE inhibitörleri: 

Etki mekanizmalar›: Son y›llarda hipertansi-
yon tedavisinde en s›k kullan›lan ilaçlar aras›nda
olan ACE (Anjiyotensin Dönüfltürücü Enzim) inhi-
bitörleri, damarlar› geniflleterek (anjiyotensin-II
oluflumunu önleyerek ve bradikinin y›k›m›n› azal-
tarak), damar hipertrofisini ve sempatik sinir siste-
mi aktivitesini azaltarak kan bas›nc›n› düflürürler.

Yan etkileri: Öksürük, ekzantem, anjiyo-
ödem, tat de¤iflikli¤i, bafl dönmesi ve yorgunluk
bafll›ca yan etkileridir.
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Olumlu yönleri: Lipid profili üzerine olumsuz
etkilerinin olmamas›, insülin duyarl›l›¤›n› art›r-
malar› ya da etkilememeleri.

Olumsuz yönleri: Sübjektif yan etkiler, gebe-
likte kontrendike olmalar›.

Endikasyonlar› (özel olarak seçilmeleri öneri-
len durumlar): Konjestif kalp yetersizli¤i, sol
ventrikül disfonksiyonu, miyokard infarktüsü
sonras›, non-diyabetik nefropati, tip 1 diyabetik
nefropati, proteinüri.

Kontrendikasyonlar›: Kesin kontrendikas-
yonlar: gebelik, hiperkalemi, bilateral renal arter
darl›¤›.

Bafll›ca ACE inhibitörü preparatlar›:
Benazepril, enalapril, fosinopril, kaptopril,

kinapril, lisinopril, moeksipril*, perindopril, ra-
mipril, silazapril, trandolapril, zofenopril.

Not: Yan›nda (*) iflareti olan preparatlar halen
Türkiye’de mevcut de¤ildir.

Anjiyotensin II (A-II) reseptör blokerleri (ARB) 

Etki mekanizmalar›: Mevcut ilaç gruplar› içe-
risinde en yenisi olan ve giderek daha s›k kulla-
n›lan ARB, damarlar› geniflleterek (anjiyotensin
II’nin etkisini önleyerek), damar hipertrofisini ve
sempatik sinir sistemi aktivitesini azaltarak kan
bas›nc›n› düflürürler.

Yan etkileri: Bafl dönmesi ve anjiyoödem,
bafll›ca yan etkileridir.

Olumlu yönleri: Lipid profili ve insülin duyar-
l›l›¤› üzerine olumsuz etkilerinin olmamas›, süb-
jektif yan etkilerin seyrek görülmesi.

Olumsuz yönleri: Gebelikte kontrendike ol-
malar›.

Endikasyonlar› (özel olarak seçilmeleri öne-
rilen durumlar): Tip 2 diyabetik nefropati, diya-
betik mikroalbüminüri, proteinüri, sol ventrikül
hipertrofisi, ACE inhibitörüne ba¤l› öksürük,
konjestif kalp yetersizli¤i ve miyokard infarktü-
sü sonras› (ACE inhibitörlerini tolere edemeyen
hastalarda).

Kontrendikasyonlar›: Kesin kontrendikas-
yonlar: gebelik, hiperkalemi, bilateral renal arter
darl›¤›.

Bafll›ca A-II preparatlar›: eprosartan*, irbesar-
tan, kandesartan, losartan, olmesartan*, telmisar-
tan, valsartan.

Not: Yan›nda (*) iflareti olan preparatlar halen
Türkiye’de mevcut de¤ildir.

Alfa blokerler

Etki mekanizmalar›: Hipertansiyon tedavisin-
de y›llard›r kullan›lmakta olan alfa blokerler, al-
fa 1 reseptörleri bloke ederek periferik damar
direncini ve kan bas›nc›n› düflürürler.

Yan etkileri: Bafl dönmesi, ortostatik hipotan-
siyon (özellikle ilk doz ile), s›v› retansiyonu ve
priapizm bafll›ca yan etkileridir.

Olumlu yönleri: Lipid profili üzerine olumlu
etkileri, insülin duyarl›¤›n› etkilememeleri.

Olumsuz yönleri: Ortostatik hipotansiyon ve
sübjektif yan etkiler.

Endikasyonlar› (özel olarak seçilmeleri öne-
rilen durumlar): Prostat hipertrofisi, hiperlipi-
demi.

Kontrendikasyonlar›: Kesin kontrendikas-
yon: ortostatik hipotansiyon. Olas› kontrendi-
kasyon: konjestif kalp yetersizli¤i.

Bafll›ca alfa bloker preparatlar›:
Yaln›zca alfa bloker etkileri olanlar: doksazo-

sin, prazosin, terazosin. 
Hem alfa hem de beta bloker etkileri olanlar:

karvedilol, labetalol*.
Not: Yan›nda (*) iflareti olan preparatlar halen

Türkiye’de mevcut de¤ildir.

Merkezi sinir sistemi yoluyla etkili ilaçlar

Etki mekanizmalar›: Bu ilaçlar merkezi sinir
sistemi yoluyla sempatik aktiviteyi azaltarak kan
bas›nc›n› düflürürler.

Yan etkileri: Sedasyon, depresyon, a¤›z kuru-
lu¤u, s›v› retansiyonu (bu yan etkiler rilmeni-
din’de seyrek), ribaund hipertansiyon (klonidin
için) bafll›ca yan etkileridir.

Olumlu yönleri: Gebelik hipertansiyonunda
metildopa, hipertansif acillerde klonidin kullan›-
m›, rilmenidinin yan etkilerinin az olmas›.

Olumsuz yönleri: Yan etkilerinin ve kont-
rendikasyonlar›n›n fazla olmas› (rilmenidin d›-
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fl›nda), efllik eden durumlarda yararlar›na ait
kan›t olmamas› (gebelikte metildopa kullan›m›
d›fl›nda).

Endikasyonlar›: Gebelik hipertansiyonunda
metildopa, hipertansif acillerde klonidin.

Kontrendikasyonlar›: ‹leti bozukluklar› (has-
ta sinüs sendromu, 2-3. derece AV blok), bradi-
kardi, ciddi aritmiler, ciddi koroner arter hastal›-
¤› ya da kalp yetersizli¤i, ciddi karaci¤er yeter-
sizli¤i, ciddi böbrek yetersizli¤i, periferik damar
hastal›¤›, Raynaud fenomeni, epilepsi, Parkinson
hastal›¤›, depresyon, glokom (bu kontrendikas-
yonlar a¤›r depresyon ve a¤›r böbrek yetersizli-
¤i d›fl›nda rilmenidin için geçerli de¤il).

Bafll›ca merkez sinir sistemi yoluyla etkili ilaç
preparatlar›:

Guanfasin*, klonidin*, metildopa, moksoni-
din*, reserpin*, rilmenidin.

Not: Yan›nda (*) iflareti olan preparatlar halen
Türkiye’de mevcut de¤ildir.

Direkt vazodilatörler

Etki mekanizmalar›: Günümüzde yayg›n kul-
lan›m alan› bulmayan bu ilaçlar direkt olarak ar-
teriolar vazodilatasyon yaparak kan bas›nc›n›
düflürürler.

Yan etkileri: S›v› retansiyonu, taflikardi (tüm
direkt vazodilatörler ile ilgili), lupus sendromu,
polinöropati (hidralizin ile ilgili), hipertrikoz,
bafl a¤r›s›, hepatik, renal, hematolojik ve merkez
sinir sistemi toksitesi (minoksidil ile ilgili) bafll›-
ca yan etkileridir.

Olumlu yönleri: Acil hipertansiyonda hidrala-
zin ve daha seyrek olarak minoksidilin kullan›l-
mas›, gebelik hipertansiyonunda hidralazin’in
yararl› olmas›.

Olumsuz yönleri: Yan etkileri ve hipertansi-
yon tedavisinde yayg›n kullan›m alanlar›n›n ol-
mamas›.

Endikasyonlar›: Acil hipertansiyonda hidrala-
zin ve minoksidil, gebelik hipertansiyonunda
hidralazin.

Kontrendikasyonlar›: Acil hipertansiyon ve ge-
belik hipertansiyonu d›fl›nda kullan›m.

Bafll›ca direkt vazodilatör ilaç preparatlar›:
Hidralazin*, minoksidil*’.
Not: Bu preparatlar halen Türkiye’de mevcut

de¤ildir.

‹laç seçimi

Antihipertansif ilaç seçiminde hasta özellikle-
ri, efllik eden durumlar ve ilaç maliyeti dikkate
al›nmal›d›r. Her ilaç her hasta için uygun de¤il-
dir. Belirli durumlarda yarar› kan›tlanm›fl olan
ilaçlar seçilmelidir (Tablo 4).

Hasta özelliklerinin ve efllik eden durumlar›n
dikkate al›nmas› durumunda, ilaçlar daha iyi to-
lere edilebilir ve daha iyi kan bas›nc› kontrolü
sa¤lanabilir. Çeflitli durumlarda belirli bir ilaç se-
çiminin daha uygun olup olmad›¤› Tablo 5 ve
Tablo 6’da özetlenmifltir.

Antihipertansif ilaç seçiminde maliyet, dikka-
te al›nmas› gereken konulardan biridir. Diüretik-
ler ve beta blokerler di¤er ilaçlara k›yasla daha

Tablo 4. Belirli durumlarda yarar› kan›tlanm›fl ilaçlar

Efllik Eden Durum Uygun ‹laçlar

Kalp yetersizli¤i Diüretik, beta bloker, ACE-‹, ARB, Aldo-antag.

Miyokard infarktüsü sonras› Beta bloker, ACE-‹ (ya da ARB), Aldo-antag.

Koroner arter hastal›¤› riskinin Diüretik, beta bloker, ACE-‹, KA.

yüksek olmas›

Diyabet Diüretik, beta bloker, ACE-‹, ARB, KA

Kronik böbrek hastal›¤› ACE-‹, ARB

‹nme tekrar›n›n önlenmesi Diüretik, ACE-‹

K›saltmalar: Aldo-antag.: Aldosteron antagonisti; KA: Kalsiyum antagonisti.
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ucuzdur. Ancak ilaç maliyeti de¤erlendirilirken,
kullan›lan ilaçla elde edilebilecek yararlar da
dikkate al›nmal›d›r. Prognozun iyilefltirilmesi,
hastaneye yat›fllar›n ve tekrar tekrar hekime bafl-
vurman›n getirece¤i maliyetler de¤erlendirildi-
¤inde, yukardaki tablolarda belirtilen özel du-
rumlarda ilaç fiyat› dikkate al›nmadan uygun ila-
c›n seçilmesi mant›kl› bir yaklafl›m olur.

Kombinasyon tedavisi

Hipertansiyonda kan bas›nc› kontrolü için,
genellikle birden fazla ilaç kullanmak gerekir.
Tedaviye tek ya da birden fazla ilaçla bafllama
karar›n› verirken kan bas›nc›n›n düzeyi, efllik
eden risk faktörleri ve hedef organ hasar›n›n
olup olmad›¤› gibi faktörler dikkate al›nmal›d›r
(Tablo 7). Daha sonra, tedaviye al›nan yan›ta

göre ilaç dozlar› ya da ilaçlar de¤ifltirilir, ek ilaç-
lar kullan›l›r. JNC VII k›lavuzunun önerisi, bafl-
lang›çtaki kan bas›nc› düzeyi, hedef kan bas›n-
c›na göre sistolik 20 mmHg, diyastolik 10 mmHg
ya da bunun üzerinde bir de¤erde ise kombinas-
yon tedavisiyle bafllanmas› yönündedir. Buna
göre, diyabeti ya da böbrek hastal›¤› olanlarda
150/90 mmHg, olmayanlarda ise 160/100 mmHg
ya da üzerindeki kan bas›nc› de¤erlerinde kom-
binasyon tedavisini düflünmek uygun olacakt›r.

Kombinasyon tedavisinin prensipleri a¤ ile
bal›k avlamaya benzetilebilir.
• A¤ genifl bir alana at›lmaktad›r.

Tedavinin baflar› flans› daha yüksektir.
• A¤› fark etmeden daha fazla bal›k a¤a tak›l›r. 

Yan etkiler daha azd›r.
• A¤ daha güçlüdür.

Tablo 5. Efllik eden durumlarda daha uygun olan ilaçlar

Efllik Eden Durum Uygun ‹laçlar

Yafll› hastalar Diüretik, kalsiyum antagonisti*

‹zole sistolik hipertansiyon Diüretik, kalsiyum antagonisti*

Angina Beta bloker, kalsiyum antagonisti

Gebelik Metildopa, beta bloker, kalsiyum
antagonisti*

Osteoproz Tiazid grubu diüretik

Atriyal taflikardi/fibrilasyon Beta bloker, kalsiyum antagonisti**

Dislipidemi Alfa bloker

Proteinüri ACE-‹, ARB

Sol ventrikül hipertrofisi ARB

Periferik damar hastal›¤› Kalsiyum antagonisti*

Karotis aterosklerozu Kalsiyum antagonisti

Migren Beta bloker***, kalsiyum antagonisti**

Hipertiroidi Beta bloker

Esansiyel tremor Beta bloker***

Prostatizm Alfa bloker

Erektil disfonksiyon ARB

Preoperatif hipertansiyon Beta bloker

Siklosporine ba¤l› hipertansiyon Kalsiyum antagonisti

Hiperürisemi Losartan

Not: * Dihidropiridin grubu, ** Dihidropiridin d›fl›, *** Kardiyoselektif olmayan.
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‹laçlar›n birbirinin etkisini art›ran farmakolo-
jik özellikleri vard›r.
• A¤ beklenenden daha fazla bal›k yakalar.

Farkl› ilaç gruplar›n›n birbirlerini tamamlayan
ve her birine ba¤l› advers etkileri nötralize eden
özellikleri vard›r.
• A¤ farkl› türlerden bal›k yakalar.

Farkl› ilaçlar spesifik hedef organlar üzerinde
birbirini tamamlayan etkilere sahiptir.
• Fakat daha fazla, her zaman daha iyi demek

de¤ildir. Birçok y›rt›k a¤ kullan›l›rsa bal›k ka-
çar. Hasta uyumu zorlafl›r.
Kombinasyon tedavisinde birbirine uygun

ilaçlar›n seçimi çok önemlidir. Tablo 8’de uygun
olan ilaç kombinasyonlar› kesiksiz çizgiyle, uy-
gun olmayanlar ise kesikli çizgiyle gösterilmifltir.

Hipertansiyonda ilaç kombinasyonlar› ile ilgi-
li iki seçenek vard›r: Ya tek bir tablet içindeki iki
ilaç birlikte kullan›l›r, ya da iki ilaç ayr› tabletler
halinde verilir. ‹laç say›s›n›n azalt›lmas› yönün-
den tek tablet içindeki kombinasyonlar avantaj-
l›d›r, ancak ilaç dozlar›n›n ayarlanmas› yönün-
den sabit doz kombinasyonlar› zorluk yaratabi-
lir. Afla¤›da iki ilac›n tek bir tablette yer ald›¤›

ilaç kombinasyonlar› s›ralanm›flt›r. Halen Türki-
ye’de bulunmayanlar›n yan›na (*) eklenmifltir.

1- ACE inhibitörü + Kalsiyum kanal blokeri:
benazepril / amlodipin*,
enalapril / felodipin*,
trandolapril / verapamil.
2- ACE inhibitörü + Diüretik: 
benazepril / hidroklorotiazid,
enalapril / hidroklorotiazid,
fosinopril / hidroklorotiazid,
kaptopril / hidroklorotiazid, 
kinapril / hidroklorotiazid, 
lisinopril / hidroklorotiazid, 
moeksipril / hidroklorotiazid*,
perindopril / hidroklorotiazid,
perindopril / indapamid, 
ramipril / hidroklorotiazid,
silazapril / hidroklorotiazid. 
3- ARB + Diüretik:
eprosartan / hidroklorotiazid*,
irbesartan / hidroklorotiazid,
kandesartan / hidroklorotiazid,
losartan / hidroklorotiazid
telmisartan / hidroklorotiazid

Tablo 6. Efllik eden durumlarda uygun olmayan ilaçlar

Efllik Eden Durum Uygun Olmayan ‹laçlar

Kalp yetersizli¤i Kalsiyum antagonisti (amlodipin 
d›fl›nda)

Böbrek yetersizli¤i Potasyum tutucu diüretik, tiazid, ACE-‹, 
ARB 

Renovasküler hastal›k ACE-‹, ARB, tiazid

Karaci¤er hastal›¤› Metildopa

Periferik damar hastal›¤› Beta bloker (karvedilol d›fl›nda)

AV blok (2-3. derece) Beta bloker, kalsiyum antagonisti*, reserpin

Gut Diüretik

Hiperkalemi ACE-‹, ARB, potasyum tutucu diüretik

Bronkospastik hastal›k Beta bloker

Gebelik ACE-‹, ARB

Erektil disfonksiyon Beta bloker, diüretik

Ortostatik hipotansiyon Alfa bloker

Depresyon Beta bloker, MSS’ye etkili ilaçlar

Not: * Dihidropiridin d›fl›.



Hipertansiyon Tedavisi

41

valsartan / hidroklorotiazid.
4- Beta bloker + Diüretik:
atenolol / klortalidone,
bisoprolol / hidroklorotiazid*,
propranolol / hidroklorotiazid*,
metoprolol / hidroklorotiazid *, 
nadolol / bendroflutiazid*,
timolol / hidroklorotiazid*.
5- Merkezi sinir sistemi yoluyla etkili ilaç +   
Diüretik:

metildopa / hidroklorotiazid *,
reserpin / klorotiazid*, 
reserpin / hidroklorotiazid*, 
reserpin / klortalidon.
6- Diüretik + Diüretik:
amilorid / hidroklorotiazid, 
spironolakton / hidroklorotiazid,
triamteren / hidroklorotiazid.
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Tablo 7. Hipertansiyonda tek ilaç m›? kombinasyon tedavisi mi?

Düflük
dozda
iki ilaç

Ek olarak
üçüncü
ilaç

Tam
dozda ayn›
iki ilaç

Etkin
dozda
üç ilaç

‹ki ya da
üç ilaç

Düflük
dozda
di¤er ilaç

Düflük
dozda
tek ilaç

Kan bas›nc› düzeyi
Hedef organ hasar›
Risk faktörleri

Hipertansiyon

Tam
dozda
ayn› ilaç

Tam
dozda
ayn› ilaç

Tablo 8. Hipertansiyonda ilaç kombinasyonlar›

Diüretik

Beta
Bloker

Alfa
Bloker

ACE-‹

ARB

Kalsiyum

Antagonist


