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Hipertansiyon- Mortalite 

• Dünyadaki ölümlerin yaklaşık 1/3ü kalp-
damar  hastalıkları nedeniyledir. 

• Her yıl 9.4milyon insan hipertansiyon 
komplikasyonlarıyla ölmektedir. 

• Hipertansiyon iskemik kalp hastalığıyla 
olan ölümlerin en az %45’inden ve inme 
nedeniyle olan ölümlerin %51’nden 
sorumludur. 

 A Global Brief On Hypertension. April 2013. 

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/global_brief_hypertension/en/ 
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Figure 1. Change in contours in pressure wave (top) and flow wave (bottom) between the 

ascending aorta and the saphenous artery (reprinted from Reference 3). 

Enrico Agabiti-Rosei et al. Hypertension. 2007;50:154-160 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 



Santral Kan Basıncı Ölçümü 

• Girişimsel (kateter yardımıyla fluid-
filled veya high fidelity Micro-Tip 
basınç transdüserleriyle)  

• Girişimsel olmayan yöntemler 
(applanation tonometri veya modifiye 
osilometrik yöntemlerle) 



Santral Kan Basıncı Ölçümü 

 Protogoreou AD, Papaioannou TG, Blacher J et al.Central blood pressures: do we 

need them in the management of cardiovascular disease? Is it a feasible therapeutic 

target J Hypertens. 2007 Feb;25(2):265-72.  



Santral Kan Basıncı Ölçümü 
Alet  Ölçüm 

bölgesi 
Ölçüm 
prensibi 

Algılayıcı 
yapısı 

Kalibrasyon  SKB 
değerlendirme 
yöntemi 

Değerlendiril
en SKB 
verileri 

Herhangi 
tonometrik alet 

Common karotid 
arter 

Applanation 
tonometri 

Tek (elle) BrKB:OKB/DK
B 

Basit yerine 
koyma 

CaSKB, CaNB,  
(CaAİ, NBA) 

SphygmoCor® Radial arter Applanation 
tonometri 

Tek (elle) BrKB: 
SKB/DKB 

Yaygın transfer 
fonksiyon (GTF) 

BAo, cSKB, 
cDKB, cNB 
(cAI, AB, NBA) 

HEM-9000AI® Radial arter Applanation 
tonometri 

Düzenlenmiş 
(otomatik) 

BrKB: 
SKB/DKB 
 

SKB2 cSKB, rSKB, 
rNB2 
(rAI ≈ NBA-1%) 

BPro® + 
APULSE 
CASP® 

Radial arter Modifiye 
applanation 
tonometri 

Tek (sabit) BrKB: 
SKB/DKB 
 

NNHO cSKB, 
(rAI ≈ NBA-1%) 

Ossilometrik 
aletler 
(Arteriograph®, 
BPPlus®+Vasomo
nR®, 
BPLab®+Vasoten
s®, and Mobil-
O-Graph®) 

Brakial arter Modifiye 
osilometrik 

Brakial manşon 
(sabit) 

BrKB: 
SKB/DKB 
 
 

Bilgisayar yazılımı cSKB, cDKB, 
cNB 
(brAI, cAI, AB, 
NBA) 

AI = artış indeksi ; BrKB = brakial manşon kan basıncı; DKB = diyastolik kan basıncı; OKB = ortalama kan basıncı; NNHO= N-nokta hareket ortalaması;  BAo = 

aortik basınç dalga şekli; NB = nabız basıncı; NBA = NB artışı; rNB2 =ikinci sistolik pik veya radial basınç dalgası yamacının basınç amplitüdü; SKB = sistolik kan 

basıncı; SKB2 =periferal basınç dalgasının geç  veya ikinci sistolik basıncı; br- = brakial; c- = santral aortik; ca- = karotid; r- = radial. 

Hiroshi M. Clinical Assessment of Central Blood Pressure. Current Hypertension Reviews, 2012, 

8, 80-90  







Santral kan basıncı hedef organ ilişkisi 



• İlk major kardiyovasküler hastalık (miyokard 
infarktüsü, karasız anjina, kalp yetmezliği ve inme) 
arteryel sertlik, dalga yansıması,santral kan basıncı 
arasındaki ilişki 2232 hastada incelendi. 

• Ortalama yaş 63, %58’i kadın 

• Ortalama izlem süresi 7.8 yıl 

• 151 (%6.8) olay saptandı. 

• Santral kan basıncı tonometriyle karotid arterden 
yapıldı. 





• 2405 kızılderilide santral kan basıncı (radial applanation 
tonometri ölçümleri) öldürücü olan ve olmayan kalp damar 
hastalıkları (miyokard infarktüsü, koroner kalp hastalığı, ani 
ölüm, konjestif kalp yetmezliği, inme)ilişkisi incelendi. 

• Ortalama yaş 63±8;  

• %65 kadın 

• Ortalama vücut kitle indeksi 31.3±6.6 kg/m2 

• %52 oranında hipertansiyon 

• Hipertansiflerin % 68’i antihipertansif kullanıyor 

• Diyabetes mellitus oranı % 47 

• İzlem süresi 5.6 ±1.7 yıl 

• 344 kalp damar hastalıklığı (61 miyokard infarktüsü, 163 koroner 
arter hastalığı, 49 inme, 71 konjestif kalp yetmezliği) 

 







• 2585 kızılderilide santral kan basıncı (radial applanation 
tonometri ölçümleri) ile sol ventrikül hipertrofisi 
(ekokardiyografi) ilişkisi incelendi. 

• Ortalama yaş 40 (15–93);  

• 59.6% kadın 

• Ortalama vücut kitle indeksi 31.6±7.7 kg/m2 

• %32.8oranında hiprtansiyon 

• Hipertansiflerin % 60’ı antihipertansif kullanıyor 

• Diyabetes mellitus oranı % 20.8. 









• 180 hemodiyaliz hastasında mortalite 
santral kan basıncı ilişkisi incelendi 

• Ortalama yaş 51.5±16.3 

• % 59 erkek 

• % 8 insülin bağımlı diyabetes mellitus 

• Ortalama izlem süresi 52±36 ay 

 







Probabilities of survival in the study population according to the level of central PP and PP 

amplification divided into tertiles.  

Michel E. Safar et al. Hypertension. 2002;39:735-738 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 



• 11 longitüdinal çalışma 

• 5648 hasta 

• İzlem süresi ortalama 45 ay 





• Yaş ve risk faktörlerine göre düzeltildiğinde 
kardiyovasküler relatif risk; santral sistolik her 
10mmHg artışta toplam 1.088(CI %95 1.040-
1.139),santral nabız basıncındaki her 10mmHg artışta 
1.137(CI %95 1.063-1.215) ve santral augmentasyon 
indeksinde mutlak % 10luk artış 1.318(CI %95 1.093-
1.588). 

• Santral augmentasyon indeksinde % 10luk artışla 
ilişkili  bütün nedenlere bağlı mortalite relatif risk 
1.384(CI %95 1.192-1.606) bulundu. 

• Brakial nabız basıncıyla karşılaştırıldığında santral kan 
basıncı klinik olaylardaki relatif  risk az miktarda 
ancak istatisksel anlamlı olmayan ilişkiliydi. 

 



Hedef Organ Hasarı Santral Basıncı 
İlişkisi 

Kaynak Hasta Sayısı Yöntem  Hedef organ 
değerlendirmesi 

Sonuç  

Pe´ rez-Lahiguera ve 
ark (2012) 
Rev Esp Cardiol. 
2012;65(12):1094–1100 

392 daha önce tedavi 
almamış hipertansif 

24 saatlik ayaktan kan 
basıncı izlemi-
applanation tonometriyle 
SKB 

Sol ventrikül 
hipertrofisi 

24 saatlik izlemle 
korelasyon daha fazla 

Urbina ve ark (2015) 
DOI: 
10.1097/MBP.00000000
00000110 

677hasta, 18± 3.3 yaş, % 
35 erkek, %30tip 2 
diabetes melltitus 

Civalı, osilometrik 
sfigmomanometri-
applanation tonometriyle 
SKB 

Sol ventrikül 
kitlesi,karotid intima-
media  kalınlığı, nabız 
dalga velositesi 

Cıvalı kan basıncı 
ölçümleri üç hasrı 
göstermede daha duyarlı 
ve özgül 

Nilsson ve ark (2015) 
Journal of Human 
Hypertension , 
(doi:10.1038/jhh.2015.33 
 

2548 hasta, izlemde 61–
85 yaşlarında, %61.4 
kadın 

Brakial kan basıncı, 
santral kan basıncı 

Bilinçsel fonksiyonlar Santral kan basıncı 
brakial kan basıncından 
üstün değil 



Antihipertansif ilaçların santral kan 
basıncına etkisi 



• 2199 hasta 

• Radial arter applanation tonometri ile 
santral kan basıncı değerlendirilmesi 

• Amlodipin±perindopril veya 
atenolol±tiazid kullanan hastalarda 
ortalama üç yıl tonometrik ölçümler 
yapıldı 

Circulation. 2006;113:1213-1225 









• Santral aortik nabız basıncı amlodipin 
±perindopril grubunda anlamlı düşüktü. 

• Santral aortik  sistolik basınç artış 
indeksi atenolol±tiazid tedavisiyle 
artmıştı. 



Antihipertansiflerin Santral 
Kan Basıncına Etkisi 

• 24 randomize kontrollü çalışma 

• Antihipertansiflerin brakial ve santral 
sistolik kan basıncı ve/veya 
augmentasyon indeksine etkisi 
değerlendirildi. 



Meta-analysis of the comparative effects of different 
classes of antihypertensive agents on brachial and 

central systolic blood pressure, and augmentation index 



Meta-analysis of the comparative effects of 
different classes of antihypertensive agents on 
brachial and central systolic blood pressure, and 

augmentation index 
• Tüm antihipertansifler plaseboya göre 

hem brakial hem de santral kan 
basıncını, brakial kan basıncını daha 
belirgin olmak üzere düşürmektedir. 

• Beta blokör, omapatrilat ve tiazidler 
santral kan basıncını brakiale göre daha 
az düşürüyorken diğer monoterapiler 
benzer oranda düşürüyordu. 

• Beta blokörler augmentasyon indeksini 
arttırırken diğerleri düşürüyordu. 



Santral Kan Basıncı-Sorunlar 

• Teknik sorunlar 

• Doğrulama protokolleri 

• Normal santral kan basıncı değerleri 

• Hedef organ hasarı ilişkisine dair 
kanıtlar 






