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Tanım 

• Kan basıncının sistolik için 140mmHg, 
diyastolik için 90 mmHg ve üzerinde 
olmasıdır. 

• Evans ve Rose’a göre; araştırma ve 
tedavinin yarınının zararından daha çok 
olduğu düzeyin üzerindeki kan basıncı 
değeridir.   



Evreleme 
Kategori KB değeri, mm Hg 
DKB 
 Normal KB <85 
 Yüksek-normal 
KB 

85-89 

 Hafif 
hipertansiyon 

90-104 

 Orta 
hipertansiyon 

105-114 

 Şiddetli 
hipertansiyon 

≥115 

SKB (DKB <90 mm 
Hg) 
 Normal KB <140 
 Sınırda sistolik 
hipertansiyon 

140-159 

 Izole sistolik 
hipertansiyon 

≥160 

Kategori SKB, mmHg DKB, mm Hg 

Normal <130 <85 

Yüksek-
normal 

130-139 85-89 

Hipertansiyon 

 Evre 1 
(hafif) 

140-159 90-99 

 Evre 2 
(orta) 

160-179 100-109 

 Evre 3 
(şiddetli) 

180-209 110-119 

 Evre 4 (çok 
şiddetli) 

≥210 ≥120 

Kategori SKB, mmHg DKB, mm Hg 

Optimal <120 <80 

Normal 120-129 80-84 

Sınır 130-139 85-89 

Hipertansiyon ≥140 ≥90 

 Evre 1  140-159 90-99 

 Evre 2  160-179 100-109 

 Evre 3  ≥180 ≥110 

JNC IV’e göre yetişkinlerde 
hipertansiyon  sınıflaması 

JNC V’e göre yetişkinlerde 
hipertansiyon  sınıflaması 
 

JNC VI’e göre yetişkinlerde 
hipertansiyon  sınıflaması 
 



Evreleme 

JNC VII 
Kategori Kan basıncı 

(mmHg) 
Normal <120/80 
Prehipertansiyon  120-139/80-89 
Hipertansiyon  ≥ 140/90 
   Evre 1 140-159/90-99 
   Evre 2 ≥160/100 

ESH/ESC 2007  
Kategori Kan basıncı 

(mmHg) 
Optimum <120/80 
Normal 120-129/80-84 
Yüksek-normal 130-139/85-89 
1. Derece HT 140-159/90-99 
2. Derece HT 160-179/100-109 
3. Derece HT ≥180/110 
İzole sistolik HT SKB≥140, DKB <90 Kategori Kan basıncı (mmHg) 

Evre 1 140-159/90-99 

Evre 2 160-179/100-109 

Evre 3 ≥180/110 

WHO/ISH-2003 



Evreleme 
Evre NİCE 2011 kılavuzuna göre tanımlar 
Evre 1 Klinik kan basıncı ≥140/90mmHg ve ayaktan kan basıncı 

izlemi veya evde kan basıncı izleminde ortalama kan 
basıncı ≥135/85mmHg 

Evre 2 Klinik kan basıncı ≥160/100mmHg ve ayaktan kan basıncı 
izlemi veya evde kan basıncı izleminde ortalama kan 
basıncı ≥150/95mmHg 

Şiddetli 
hipertansiyon 

Klinik sistolik kan basıncı ≥180mmHg veya klinik diyastolik 
kan basıncı ≥110mmHg 



Özgül Durumlar 
Hasta özelliği Hedef kan basıncı 

(mmHg) 
Sol ventrikül disfonksiyonu <120/80 

Diyabetes mellitus <130/80 

Kronik böbrek hastalığı <130/80 

Koroner arter hastalığı veya  koroner 
arter hastalığı risk eşdeğerleri 

<130/80 

Karotis arter hastalığı <130/80 

Periferal arter hastalığı <130/80 

Abdominal  aort anevrizması <130/80 

Yüksek risk (10 yıllık >%10) <130/80 

Komplike olmayan hipertansiyon <140/90 

İskemik kalp 
hastalığının 
önlenmesi veya 
tedavisi için 
Amerikan Kalp 
Cemiyetinin  
önerdiği kan 
basıncı 
hedefleri 

ACCF/AHA 2011 Expert Consensus Document on Hypertension in the Elderly. Journal of the American Society of 
Hypertension 5(4) (2011) 259–352 



Hipertansif Hasta 
Değerlendirmesi 

• Tanı 
• Sekonder hipertansiyona yol açan 

durum? 
• Kalp-damar hastalığı varlığı,  risk 

faktörleri 
• Hedef organ hasarı 



Tanı 

• Hipertansiyon tanısı ancak doğru kan 
basıncı ölçümü ile konabilir. 

• Amaç hastanın olağan kan basıncını 
belirlemektir. 



Kan Basıncı Ölçümü 

• Sfigmomanometre seçimi 
• Kan basıncını etkileyen hastayla ilişkili 

faktörlerin azaltılması 
• Kan basıncı ölçümü yapacak kişilerin 

eğitimi ve bunun düzenli aralıklarla 
tekrarlanması 

• Kaç ölçüm yapılacağı 
• Hangi ölçümlerin değerlendirleceği  



Kan Basıncı Ölçümü 
Alet Seçimi 

• Cıvalı aletlerle yapılan ölçümler 
standarttır. 

• Osilometrik aletlerin aritmi varlığında 
kullanılmaması önerilir. 

• Kullanılan aletlerin doğrulama 
protokollerinden geçmiş olanlardan 
tercih edilmesi, kalibrasyonlarının 
düzenli aralıklarla kontrol edilmesi 
önerilir. 



Kan Basıncı Ölçümü 
Hastayla İlişkili Faktörler 

• Hastanın dinlenmesi 
• Vücut pozisyonu 
• Kol pozisyonu 
• Hastaya uygun boyutta manşon 

kullanılması 



Kan Basıncı Ölçümü 
Kaç kez? 

• En az iki ölçüm 
• İki, üç vizit yapılması önerilir 



Kan Basıncı Ölçümü 
Hangi Ölçüm? 

• Hastanın olağan kan basıncı tespit 
edilmelidir. 

• Beyaz önlük etkisi 
• Beyaz önlük hipertansiyonu 
• Maskelenmiş hipertansiyon 



Kan Basıncı Ölçümü 
Hangi Ölçüm? 

• Klinik 
• Ayaktan kan basıncı ölçümü 
• Evde kan basıncı ölçümü 



Kan Basıncı Ölçümü 
Hangi Ölçüm?-NICE 2011 

• Her iki koldan ölçüm yapılmalı, arada 20mmHgdan fazla fark 
varsa ölçüm tekrarlanmalı, 

• İkinci ölçümde de fark 20mmHg’dan fazlaysa yüksek olan koldan 
ölçüme devam edilmeli, 

• Kilinikte kan basıncı ≥140/90mmHg ise: muayene esnasında ikinci 
ölçüm yapılmalı 

• İkinci ölçüm belirgin farklıysa üçüncü ölçüm yapılmalı 
• Son iki ölçümden düşük olan klinik kan basıncı olarak kaydedilir 
• Klinik kan basıncı ≥140/90mmHg ise tanıyı doğrulamak üzere 

ambulatuar kan basıncı önerilir 
• Kişi ambulatuar kan basıncı izlemini tolere edemezse tanıyı 

doğrulamak için evde kan basıncı ölçümü önerilir 
• Şiddetli hipertansiyon varlığında tedaviye ayaktan veya evde kan 

basıncı izlem sonuçlarına bakılmaksızın başlanır 

 



Kan Basıncı Ölçümü 
Ayaktan Monitorizasyon 

JNC VII 
• Beyaz önlük hipertansiyonu 

düşünülmesi 
• İlaç direnci 
• Antihipertansiflerle hipotansif 

ataklar 
• Epizodik hipertansiyon 
• Otonom fonksiyon bozukluğu 

ESH/ECC 2007 
• Aynı veya farklı muayenehane 

ölçümlerinde önemli değişkenlik 
saptanması 

• Diğer yönlerden toplam 
kardiyovasküler riski düşük olan 
hastalarda, muayenehanede ölçülen 
KB’nin yüksek olması 

• Muayenehane ve evde ölçülen KB 
değerleri arasında belirgin 
uyumsuzluk bulunması 

• İlaç direnci 
• Hipotansif ataklar (özellikle yaşlı ve 

diyabetiklerde) 
• Gebelerde muayenehanede yüksek 

KB ve preeklamsi şüphesi 
 



Kan Basıncı Ölçümü 
Ayaktan Monitorizasyon 

• Ayaktan kan basıncı monitorizasyonu hipertansiyon 
tanısında kullanılabilir*.  

• Eğer klinik kan basıncı 140/90 mmHg ve üzerindeyse 
hipertansiyon tanısının doğrulanması için ayaktan kan 
basıncı monitorizasyonu önerilir. Ayaktan kan basıncı 
izlemi tanıda kullanılacaksa kişinin uyanık olduğu 
saatlerde satte en az iki ölçüm yapılması sağlanmalıdır. 
Tanıda kişinin uyanık olduğu saatlerdeki en az 14 
ölçümün ortalaması alınmalıdır¤. 

 *The 2011 Canadian Hypertension Education Program Recommendations for the Management of 
Hypertension: Blood Pressure Measurement, Diagnosis, Assessment of Risk, and Therapy. 

 ¤ The clinical management of primary hypertension in adults.  Clinical Guideline. Methods, evidence and 
recommendations. 2011.  Commissioned by the National Institute for Health and Clinical Excellence .
  

 
 



Kan Basıncı Ölçümü 
Ev Ölçümleri 

JNCVII 
• Kendi kendine ölçüm 
• Beyaz önlük hipertansiyonu 
• Sigara içenler 

ESH/ECC 2007 
• Dozlar arasındaki zaman aralarında 

terapotik kapsama hakkında daha 
fazla bilgi edinmek 

• Tedaviye uyumu arttırmak 
• AKBM’unun güvenirliliğine dair 

kuşkular 
• Ölçüm anksiyeteye neden oluyor veya 

hasta tedavi rejiminde değişiklik 
yapmaya eğilimli ise ev ölçümleri 
önerilmez 



Kan Basıncı Ölçümü 
Ev Ölçümleri 

• Eğer kişi AKBM tolere edemiyorsa hipertansiyon tanısını 
doğrulamak için evde kan basıncı izlemi uygun bir  alternatiftir.* 

• Ev kan basıncı ölçümleri hipertansiyon tanısında kullanılabilir. Ev 
ölçümleri hipertansiyon tanısını doğrulamada kullanıldığında: 

 Her bir kanbasıncı kaydının otururu pozisyonda aralarında 
en az bir dakika olarak yapılması, 
 Kan basıncının sabah ve akşam olmak üzere iki kez ölçümü  
 kan basıncı ölçümüne en az dört, ideal olarak yedi gün devam 
edilmesi önerilir 
Tanıda ilk günkü ölçümler dışlandıktan sora diğer ölçümlerin 
ortalama değerinin kullanılır.  ¤  
 *The 2011 Canadian Hypertension Education Program Recommendations for the Management of 

Hypertension: Blood Pressure Measurement, Diagnosis, Assessment of Risk, and Therapy. 
 ¤ The clinical management of primary hypertension in adults.  Clinical Guideline. Methods, evidence and 

recommendations. 2011.  Commissioned by the National Institute for Health and Clinical Excellence .
  

 



Kan Basıncı Ölçümü 
Ayaktan-ev İzlemlerinde Normal Değerler 

Sistolik KB (mmHg) Diyastolik KB (mmHg) 
24 saatlik AKBM 125-130 80 
Gündüz AKBM 130-135 85 
Gece AKBM 120 70 
Evde KBM 130-135 85 

ESH/ESC 2007’e göre farklı ölçümlerde eşik kan basıncı değerleri 



Kan Basıncı İzlemi- 
JNCVII’e Göre Akut Son Organ Hasarı Olmayan 

Hastalarda İzlem Sıklığı 
Başlangıç Kan Basıncı 
(mmHg) 
 

Önerilen izlem sıklığı 

Normal İki yılda tekrar kontrol 
Prehipertansiyon  Bir yılda tekrar kontrol 
Evre 1 hipertansiyon İki ay içinde doğrulama 
Evre  2 hipertansiyon Bir ay içinde değerlendir. >180/110 gibi yüksek 

değerlerde klinik durum ve komplikasyonlara 
göre hemen veya bir hafta içinde değerlendir 
ve tedavi et 



Kardiyovasküler Risk 
• Sistolik ve diyastolik KB düzeyleri 
• Nabız basıncı düzeyleri (ileri yaştakilerde) 
• Yaş(E >55 yaş; K >65 yaş) 
• Sigara 
• Dislipidemi 
- TK >5.0 mmol/L (190 mg/dl) veya: 
- LDL-K >3.0 mmol/L (115 mg/dl) veya: 
- HDL-K: E <1.0 mmol/L (40 mg/dl), K <1.2 mmol/L 
(46 mg/dl) veya: 
- TG >1.7 mmol/L (150 mg/dl) 
• Açlık plazma glukozu 5.6-6.9 mmol/L (102-125 mg/dl) 
• Anormal glukoz tolerans testi 
• Abdominal obezite (Bel çevresi >102 cm (E), >88 cm (K) 
• Ailede erken yaşta KV hastalık öyküsü (E <55 yaş; K <65 yaş) 







ESH/ESC’e Göre Kardiyovasküler Riskin 
Kategorizasyonu 



Subklinik Organ Hasarı 
• Elektrokardiyografik sol VH (Sokolow-Lyon >38 mm; Cornell >2440 
mm*msn) veya: 
• Ekokardiyografik sol VH (sol VK‹ E ≥125 g/m2, K ≥110 g/m2) 
• Karotis duvarında kalınlaşma (IMK >0.9 mm) veya plak 
• Karotis-femoral nabız dalga hızı >12 m/sn 
• Ayak bileği/brakiyal KB indeksi <0.9 
• Plazma kreatininde hafif artış: 
E: 115-133 mmol/L (1.3-1.5 mg/dl) 
K: 107-124 mmol/L (1.2-1.4 mg/dl) 
• Tahmini glomeruler filtrasyon hızının †(<60 mL/dak./1.73 m2) veya 
kreatinin klirensinin (<60 mL/dak) düşük olması 
• Mikroalbuminuri 30-300 mg/24 saat veya albumin/kreatinin 
oran›: ≥22 (E); veya ≥31 (K) mg/g kreatinin 



Yerleşik Kalp Damar ve Böbrek 
Hastalığı 

• Serebrovaskuler hastalık: iskemik inme; beyin kanaması; geçici 
iskemik atak 
• Kalp hastalığı: miyokard infarktüsü; anjina; koroner 
revaskülarizasyon; kalp yetersizliği 
• Bobrek hastalığı: diyabetik nefropati; böbrek bozukluğu (serum 
kreatinin E >133, K >124 mmol/L); proteinüri (>300 mg/24 sa) 
• Periferik arter hastalığı 
• İlerlemiş retinopati: kanama veya eksuda, papilla odemi 



Yüksek/Çok Yüksek Riskli 
Hastalar 

• KB ≥180 mmHg sistolik ve/ya da ≥110 mmHg diyastolik 
• Sistolik KB >160 mmHg düşük diyastolik KB (<70 mmHg) 
• Diyabetes mellitus 
• Metabolik sendrom 
• ≥3 kardiyovaskuler risk faktörü 
• Aşağıdaki subklinik organ hasarlarından biri ya da daha fazlası: 
– Elektrokardiyografik (özellikle zorlanmayla) ya da ekokardiyografik (özellikle 

konsantrik) sol ventrikül hipertrofisi 
– Karotis arter duvarında kalınlaşma ya da plak 
– Arteriyel sertlikte artış 
– Serum kreatininde orta düzeyde artış 
– Tahmini glomeruler filtrasyon hızı ya da kreatinin klirensinde azalma 
– Mikroalbuminüri ya da proteinüri 
• Yerleşik kardiyovaskuler ya da renal hastalık 



Hasta Değerlendirme 
Klinik Ve Aile Öyküsü 

1. Yüksek KB’nin süresi ve önceki düzeyi 
2. İkincil hipertansiyona ilişkin işaretler: 
a) Ailede böbrek hastalığı öyküsü (polikistik böbrek) 
b) Böbrek hastalığı, idrar yolu enfeksiyonu, hematüri, 
analjezik kötüye kullanımı (parankimal böbrek hastalığı) 
c) İlac/madde kullanımı: oral kontraseptifler, meyan kökü, 
karbenoksolon, burun damlaları, kokain, amfetaminler, 
steroidler, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, 
eritropoietin, siklosporin 
d) Terleme, baş ağrısı, anksiyete, carpıntı epizotları 
(feokromositoma) 
e) Kas zayıflığı ve tetani epizotları (aldesteronizm) 



Hasta Değerlendirme 
Klinik Ve Aile Öyküsü 

3. Risk faktörleri: 
a) Ailede veya hastada hipertansiyon ve kardiyovasküer 
hastalık öyküsü 
b) Ailede veya hastada dislipidemi öyküsü 
c) Ailede veya hastada diyabetes mellitus öyküsü 
d) Sigara alışkanlığı 
e) Diyet alışkanlıkları 
f) Obezite; fizik egzersiz miktarı 
g) Horlama; uyku apnesi 
h) Kişilik 



Hasta Değerlendirme 
Klinik Ve Aile Öyküsü 

4. Organ hasarı semptomlar 
a) Beyin ve gözler: baş ağrısı, vertigo, görme bozukluğu, 
geçici iskemik ataklar, duyusal veya motor kusur 
b) Kalp: carpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ayak bileklerinde 
şişme 
c) Böbrek: susama, poliüri, noktüri, hematüri 
d) Periferik arterler: ekstremitelerde soğukluk, aralıklı 
kladikasyo 
5. Daha önceki antihipertansif tedavi: 
a) Kullanılan ilaç(lar), etkinlik ve istenmeyen etkiler 
6. Bireysel, ailesel ve çevresel faktörler 



Hasta Değerlendirme 
Fizik Muayene Bulguları 

İkincil hipertansiyon ve organ hasarını 
düşündüren bulgular 
• Cushing sendrom özellikleri 
• Deride nörofibromatoz bulgusu (feokromositoma) 
• Palpasyonda büyümüş böbrekler (polikistik böbrek) 
• Oskultasyonda abdominal üfürümler (renovaskuler hipertansiyon) 
• Oskultasyonda prekordiyal ya da göğüs üfürümleri (aort 
koarktasyonu ya da aort hastalığı) 
• Femoral nabızların azalması ya da gecikmesi ve femoral 
KB’nin azalması (aort koarktasyonu ya da aort hastalığı) 



Hasta Değerlendirme 
Fizik Muayene Bulguları 

Organ hasarı bulguları 
• Beyin: boyun arterlerinde üfürümler, motor ya da duyusal 
kusur 
• Retina: fundoskopik anormallikler 
• Kalp: apikal impulsun yerleşimi ve özellikleri, anormal 
kalp ritimleri, ventrikuler gallop, pulmoner raller, periferik 
ödem 
• Periferik arterler: nabızların yokluğu, azalması ya da 
asimetrisi, ekstremitelerde soğukluk, iskemik deri lezlonları 
• Karotis arterleri: sistolik üfürümler 



Hasta Değerlendirme 
Laboratuvar İstemleri 

• Açlık kan şekeri 
• Açlık lipoprotein profili(Total kolesterol, LDL kolesterol, HDL-

kolesterol, trigliseridler) 
• Serum potasyum,  
• Serum kreatinin (tahmini kreatinin klirensi), 
• Serum ürik asit 
• Hematokrit, 
• İdrar tetkiki, (idrar albümin veya idrar albümin/kreatinin), 
• Elektrokardiyogram  



Hasta Değerlendirme 
Laboratuvar İstemleri 

Önerilen testler 
• Ekokardiyogram 
• Karotis ultrasonu 
• Kantitatif proteinüri (çubuk testi pozitifse) 
• Ayak bileği-brakiyal KB indeksi 
• Fundoskopi 
• Glukoz tolerans testi (açlık plazma glukozu >5.6 mmol/L 
[100 mg/dL] ise) 
• Evde ve 24 saatlik ambulatuar KB izlemesi 
• Nabız dalgası hızı ölçümü (mevcutsa) 



Hasta Değerlendirme 
Laboratuar İstemleri 

Genişletilmiş değerlendirme (uzmanlık alanı) 
• Serebral, kardiyak, renal ve vasküer hasara yönelik ek inceleme. 
Komplike hipertansiyonda zorunludur. 
• Öykü, fizik muayene veya rutin testler düşündürdüğünde, 
ikincil hipertansiyon için araştırma: plazma ve/veya 
idrarda renin, aldosteron, kortikosteroid, katekolamin 
düzeyleri; arteriyografi; renal ve adrenal ultrason; bilgisayarlı 
tomografi, manyetik rezonans görüntüleme 



Sekonder Hipertansiyon Düşünülebilecek 
Durumlar-JNCVII 

• Yaş, öykü, fizik muayene, hipertansiyonun şiddeti, 
başlangıç laboratuvar testlerinin sekonder 
hipertansiyon düşündürmesi 

• İlaç tedavisine yetersiz yanıt 
• Kan basıncı kontrol altında iken sonradan yükselmesi 
• Ani başlayan hipertansiyon 









HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT  İLİMDİR 
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