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ABSTRACTÖZ
Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of 
hypertension in hypertensive patients over 50 years of age living in 
two districts in Balıkesir city center.
Material and Method: The cross-sectional study was carried out du-
ring the period of March-April 2018 with 305 people in the center of 
Balıkesir city center with a multi-stage cluster sampling method. The 
dependent variables of the study; Morisky Treatment Compliance 
Scale and whether hypertension is under control or not.
Results: The percentage of patients with a diagnosis of hypertension 
was 48.8% and the percentage of those with high blood pressure was 
67.7%. In 43% of the participants, the Morisky treatment complian-
ce scale score was low and 67.8% of the participants were not under 
control. 5.66 times (1.21-26.44) of those who live in a semi-urban 
area, 4.76 times (1.01-22.35) in those who have chronic disease fol-
low-up in family health center, 6.01 times (1.09-32.87) in those with 
low sleep quality, and 10.21 times in those who do not. 1.68-62.45) 
is high.
Conclusion: One in five patients with hypertension live in the study 
group without any diagnosis. Hypertension treatment compliance is 
at a level that requires intervention.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Balıkesir kent merkezindeki iki bölgede 
yaşayan elli yaş ve üzeri kadınlarda hipertansiyon sıklığını, hiper-
tansif kişilerde ilaç tedavisine uyumu saptamaktır.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki çalışma Mart-Nisan 2018 döne-
minde, Balıkesir kent merkezinde iki Aile Sağlığı Merkezi bölgesinde 
305 kişiyle “çok aşamalı olasılıklı küme örneklem yöntemiyle” gö-
rüşülerek yürütülmüştür. Araştırmanın bağımlı değişkenleri; Moris-
ky Tedaviye Uyum Ölçeği ve hipertansiyonun kontrol altında olup 
olmamasıdır. 
Bulgular: Araştırma öncesinde hipertansiyon tanısı olanların ora-
nı %48.8 olup ziyaret sırasında kan basıncı yüksek olanların oranı 
%67.7’dir. Katılımcıların %43.0’ında Morisky tedaviye uyum ölçeği 
puanı düşük, %67.8’inin kan basıncı kontrol altında değildir. Kan 
basıncının kontrol altında olmaması yarı kentsel bölgede yaşayan-
larda 5.66 kat (1.21-26.44), kronik hastalık izlemini aile sağlığı 
merkezinde yaptıranlarda 4.76 kat (1.01-22.35), uyku kalitesi düşük 
düzeyde olanlarda 6.01 kat (1.09-32.87), egzersiz yapmayanlarda 
10.21 kat (1.68-62.45) yüksektir.
Sonuç: Araştırma grubunda her beş hipertansiyon olgusunun biri 
tanı almadan yaşamaktadır. Hipertansiyon tedavi uyumu müdahale 
gerektirecek düzeydedir. 

Keywords: Hypertension, Morisky treatment compliance scale, 
cross sectional study.
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GİRİŞ

Miyokard enfarktüsü, kalp yetersizliği, inme ve 
böbrek hastalıkları için bağımsız bir risk faktörü 
olan hipertansiyon, gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerin en başta gelen sağlık sorunlarından bi-
ridir (1). Ayrıca sistolik ve diyastolik kan basıncı 

kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin ile ya-
kın düzey ilişki içindedir (2). Hipertansiyon sıklığı 
dünyada %25-55 arasında olup (3, 4), Türkiye’de 
ise %25.6-%30.3 arasındadır (kadınlarda %32.3; 
erkeklerde ise %28.4) (5-7). Hipertansiyon, ömür 
boyu devam eden yaşam biçimi davranışları ve 
tıbbi tedavi ile sağaltılabilen, dünyada önlenebilir 
ölüm nedenleri içinde ilk sırada yer alan bir has-
talıktır (8). Kan basıncını kontrol altına almada 
etkili yaşam tarzı değişiklikleri; fazla kilolu veya 
obez kişilerde kilo verme (9), diyetle alınan tuz 
miktarının azaltılması (10), sigaranın bırakılması 
(11), alkol alımının sınırlandırılması (12), fiziksel 
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aktivitedir (13). Hipertansiyonun ve eşlik eden 
kardiyovasküler risklerin önlenmesinde ilaçla-
rın düzenli kullanılması önemli olmakla birlikte 
(14), hastaların ilaç uyumunun düşük olduğu ve 
bu durumun kan basıncı kontrolünü olumsuz etki-
lediği görülmektedir (15). Tedaviye uyum; genel 
anlamda hastanın ilaçlarını düzenli kullanması, 
yaşam tarzı değişikliklerini yerine getirerek kli-
nik önerilerle uzlaşma boyutudur (16). İlaç teda-
visine uyumu değerlendirmede Morisky tedaviye 
uyum ölçeği, ilaç tedavisine bağlılık/uyum öz et-
kililik ölçeği gibi ölçekler kullanılmaktadır (17, 
18). Literatürde Türkiye’de hipertansif hastaların 
antihipertansif ilaç kullanım sıklığı %45-67 (6, 
19), hipertansiyon hastası olup kan basıncı kont-
rol altında olanların yüzdesi ise  %26.9-82.3 ara-
sındadır (6, 19-21). Kan basıncının kontrol altına 
alınmasında, tedavi başarısızlığında en önemli 
etkenlerden biri hipertansif hastaların ilaç teda-
visine uyumsuzluğudur (7). Hipertansiyonun ilaç 
tedavisine uyumunda bulunan etkili faktörler yaş 
(22), cinsiyet (23), eğitim düzeyi (24) ve yerleşim 
yeridir (19). Ayrıca hipertansiyona eşlik eden has-
talıklar, gelir düzeyi, çoklu ilaç kullanımı, medeni 
durum, hastalık süresi ve hastanın hipertansiyon 
hakkındaki bilgi, tutum ve davranışı etkili olan 
diğer faktörlerdir (21). PatenT2 ve Türk Hiper-
tansiyon prevalans çalışmasında da kadınlarda 
hipertansiyon sıklığının daha fazla olduğu, yaş 
arttıkça ve menopoz sonrası hipertanisyonun art-
tığı görülmektedir (7, 25, 26). Özellikle premeno-
pozal dönemde hemodinamik ve hormonal özel-
likler kadınları hipertansiyon ve hipertansiyona 
bağlı komplikasyonlardan korumaktadır. Ancak 
menopoz ve ilerleyen yaşla birlikte hipertansiyon 
ve kardiyovasküler sonuçlar açısından kadın cin-
siyeti östrojenin koruyucu etkisinin azalmasına 
bağlı olarak, avantaj olmaktan çıkmaktadır (7). 
Balıkesir ilinde elli yaş ve üzeri kadınlarda hi-
pertansiyon sıklığının ve tedaviye uyum durumu-
nun saptanması ve bu bölgede özellikle elli yaş 
ve üzeri kadınlarda hipertansiyonla ilgili yapılan 
çalışmaların azlığı nedeniyle bu konuyu ele alın-
mıştır. 

Bu çalışmanın amacı, Balıkesir kent merkezinde 
kentsel ve yarı kentsel iki bölgedeki elli yaş ve 
üzeri kadınlarda hipertansiyon sıklığı ve ilişkili 

olabilecek faktörler   ve ilaç tedavisine uyumun 
saptanması amaçlanmaktadır. 

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın tipi, yeri ve zamanı
Kesitsel tipteki bu çalışma Mart-Nisan 2018 dö-
neminde, Balıkesir’in kentsel (Dumlupınar Ma-
hallesi) ve yarı kentsel (Gündoğan Mahallesi) iki 
aile sağlığı merkezi bölgesinde yürütülmüştür. 

Araştırmanın evreni ve örnek büyüklüğü
Araştırmanın evrenini yukarıda belirtilen iki aile 
sağlığı merkezine (ASM) kayıtlı 5101 elli yaş ve 
üzeri kadın, örnek büyüklüğünü 50 yaş üstü ka-
dınların TEKHARF çalışmasına göre hipertansi-
yon prevalansının %30 olduğu bilgisi kullanılarak 
(27) %5 sapma ve %95 güven düzeyi ile mini-
mum 304 kadın oluşturmaktadır. Örnek seçimi 
“çok aşamalı olasılıklı küme örneklem yöntemi” 
ile yapılmıştır. 

Veri toplama
Veriler araştırmacılar tarafından yapılandırılmış 
anket formu aracılığıyla elli yaş ve üzeri kadın-
ların evlerinde, yüz yüze görüşme yöntemiyle 
toplanmıştır. Boy ve kiloları beyana göre alınmış 
olup kan basıncı ölçümleri Türk Kardiyoloji Der-
neği’nin önerdiği şekilde ölçülmüştür(25). 

Araştırmanın değişkenleri
Araştırmanın bağımlı değişkenleri:
1- Hipertansiyon İlaç Tedavisine Uyum (Morisky 
ölçeği ile değerlendirilmiştir)
2- Hipertansiyonun kontrol altında olup olmama-
sıdır. 
Bağımsız değişkenler ise sosyodemografik özel-
likler, fiziksel sağlık durumu, Ruhsal sağlık duru-
mu (WHO-5) ve sağlık hizmet kullanımıdır. 

Antihipertansif İlaç Tedavisine Uyum Ölçeği: 
Morisky tarafından geliştirilen öz-bildirime da-
yalı, Türkçe geçerliliği 2006 yılında Demirezen 
tarafından yapılan, tedaviye uyumu, kronik ilaç 
kullanımına bağlı engellerin ve davranışların ta-
nımlanmasını kolaylaştırmak üzere oluşturulan 
bir ölçektir. Ölçek sekiz sorudan oluşmakta olup; 
her sorunun cevabı bir puan şeklindedir. Ölçekten 
alınan maksimum puan sekiz olup, altı puanın al-
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tında alanlar tedaviye uyumsuz; altı puan ve üstü 
ise uyumlu olarak değerlendirilmektedir (18, 28).

WHO-5 Esenlik İndeksi: Bu araştırmanın bir 
diğer bağımsız değişkeni de katılımcıların ruhsal 
duygu durumlarını belirlemek amacıyla kullanı-
lan WHO-5 ölçeğidir. Sorular 0 ile 5 puan arasın-
da 6 nokta likert skalasına göre puanlanmaktadır. 
Her bir satır puanı 0 ile 25 arasında değişirken 
minimum puan 0 maksimum puan 100’dür. Ölçek 
yönergesine göre, ölçek ham puanı 13’ten düşük 
ise hastaya Major Depresyon envanteri (ICD-10) 
uygulanmalıdır (29). 

İstatistik çözümlemeleri
Tanımlayıcı veriler frekans, yüzde ve oran olarak 
verilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tek 
değişkenli analizleri; kategorik verilerde ki-kare 
testi ve Fisher’in kesin testi ile; bu analizler sonu-
cunda anlamlı bulunan değişkenler binary lojistik 
regresyon modelinde geriye doğru eleme yönte-
miyle değerlendirilmiş ve tip I hata düzeyi p<0.05 
kabul edilmiştir.

Etik kurul onayı
Kadınların sözel aydınlatılmış onamları alınarak 
katılımı kabul eden kadınlar çalışmaya dahil edil-
miştir. Ayrıca Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Etik kurulundan izin alınmıştır (2018/38 sayı).  

BULGULAR 
Çalışma 50 yaş ve üzeri 305 kadında yapılmış-
tır. Katılımcıların yaş ortalaması 62.26±9.38’dır. 
Bulgular, Tablo 2’den itibaren sadece araştırma 
öncesi hipertansiyon tanılı olgular (n=149) üze-
rinden sunulmuştur. Araştırma öncesinde katılım-
cıların %48.8’i (149) hipertansiyon tanısı almış 
olup bu kişilerin %67.7’sinin (n=101) ziyaret 
sırasında kan basıncı değerleri yüksek olup yaş 
ortalamaları 64.28±9.19’dur. Araştırma sırasında 
kan basıncı 2013 kriterine göre (140/90 mmHg) 
sistolik ve/veya diyastolik kan basıncı yüksek 
bulunan hipertansif bulunan olguları da dahil et-
tiğimizde hipertansiyon prevalansı %62.6, 2017 
kılavuzuna (130/80 mmHg) göre %79.01’dir. 

Tablo 1. Katılımcıların ziyaret sırasında ölçülen 
kan basıncı değerlerinin tanı durumuna göre duru-
mu (Balıkesir 2018)
Tanı Durumu n  %
Yeni tanı hipertansiyon  42 13.8
Tanılı hipertansiyon KB Kontrollü 48 15.7

KB Kontrolsüz 101 33.1
Kan basıncı normal 114 37.4
Toplam 305 100.0

Araştırma öncesinde tanılı olan hipertansif olgu-
ların %55.0’ı kentsel bölgede yaşayan, %31.5’i 
diplomasız, %56.4’ü geliri gidere denk, %60.4’ü 
üst sosyal sınıfta olan, %56.4’ü evli kişilerden 
oluşmaktadır (Tablo 2). 

Tablo 2. Araştırma öncesinde tanılı olan hipertan-
sif olguların (n=149) sosyodemografik özellikleri 
(n=149) (Balıkesir 2018)
Değişkenler n (%)
Bölge Yarı kentsel 82 (55.0)

Kentsel 67 (45.0)
Yaş 50-59 49 (32.9)

60-65 41 (27.5)
66 ve üstü 58 (39.2)

Eğitim durumu Diplomasız 47 (31.5)
İlkokul 73 (49.0)
Ortaokul ve üstü 29 (19.5)

Sosyal sınıf Üst sosyal sınıf 90 (60.4)
Alt sosyal sınıf 58 (38.9)

Gelir durumu Gelir giderden fazla 14 (9.4)
Gelir gidere eşit 84 (56.4)
Gelir giderden az 51 (34.2)

Medeni durum Evli/birlikte yaşayan 84 (56.4)
Evli olmayan 65 (43.6)

Birlikte yaşadığı kişiler Eşi 74 (49.7)
Çocukları 61(40.8)
Diğer aile bireyleri 14(9.5)

Araştırma sırasında önceden hipertansiyon tanısı 
olan kişilerin 2013 kılavuzuna göre     (140/90 
mmHg) %67.8’inin, 2017 kılavuzuna göre 
(130/80 mmHg) %87.2’sinin kan basıncı kont-
rol altında değildir. Hipertansiyon tanılı kişile-
rin %83.2’sinde eşlik eden en az bir adet kronik 
hastalık olduğu, %10.7’sinin tansiyonunu düzenli 
ölçtürdüğü, %62.4’ünde polifarmasi kullanımı 
saptanmıştır. Araştırma grubunun %45.5’i obez, 
%35.6’sının uyku kalitesi kötü, %19.5’i hiper-
tansiyon nedeniyle herhangi bir diyet uygulama-
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yan, %3.4’ü alkol kullanan, %20.1’i sigara içen, 
%16.1’i haftada en az bir gün egzersiz yapan, 
%69.1’i ilaç dışı tamamlayıcı tıp yöntemi kulla-
nan, %69.6’sı tuz kısıtlaması yapmayan kişilerdir. 
Katılımcılardan %6.8’i birinci basamakta tanı al-
mışken, %48.3’ü düzenli takip edilmekte, düzenli 
takip edilenlerin %28.2’si birinci basamak ku-
rumlarda takip edilmektedir. Ayrıca %37.6’sı aile 
hekiminin adını bilmediğini, %13.5’i hipertansi-
yon konusunda eğitim aldığını, eğitim alanların 
%60.0’ı ASM’den eğitim aldığını, %32.2’si son 
bir yıl içerisinde hipertansiyon nedeniyle acile 
başvurduğunu belirtmiştir.

Katılımcıların %57.0’ının Morisky tedaviye 
uyum puanı iyidir. Morisky puanı, 10 yıldan fazla 
hipertansiyon tanısı olanlarda (x2:8.932 p:0.011), 
yakın çevresinde  hipertansiyon tanılı kişi bulun-
mayanlarda (x2:5.204 p:0.033), toplam kullandığı 
ilaç sayısı 3 veya 4 tane ilaç olanlarda (x2:8.574 
p:0.014),  uyku kalitesi orta düzeyde olanlar-
da (x2:6.660 p:0.036), alkol kullanmayanlarda 
(x2:6.871 p:0.009), egzersiz yapanlarda (x2:11.990 
p:0.001), tuz kısıtlaması orta düzeyde olanlarda 
(x2:6.007 p:0.04), hipertansiyon konusunda eği-
tim alanlarda (x2:4.817 p:0.028) iyi bulunmuştur. 
Araştırma grubunda bölge, eğitim durumu, sosyal 
sınıf, ev halkında hipertansiyon olması, ailede 
sağlık çalışanı olması, ilaç kullanım süresi, hiper-
tansiyon nedeniyle  kullanılan ilaç sayısı, BKİ, 
sigara içme, ilaç  dışı/geleneksel yöntem kullanıl-
ması, ziyaret sırasında ölçülen tansiyon değerleri, 
WHO-5 skoru, hipertansiyon tanısı alınan kurum, 
takip edilen kurum, son bir yıl içinde hipertansi-
yon nedeniyle acile başvuru  yapma durumu ile 
antihipertansif ilaç tedavisine uyum ölçeği arasın-
da anlamlı fark yoktur (p>0.05).

Katılımcıların %32.2’sinin kan basıncı kontrol 
altında değildir. Kan basıncı kentsel bölgede ya-
şayanlarda (x2:25.811 p:0.001), ortaokul ve üstü 
eğitim durumu olanlarda (x2:7.641 p:0.022), 
hastalığının süresi 0-5 yıl olanlarda (x2:11.770 
p:0.003), yakın çevresinde hipertansiyon hastası 
bulunanlarda (x2:16.084 p:0.001), ailesinde sağ-
lık çalışanı bulunanlarda (x2:6.355 p:0.012), evde 
tansiyon aleti  bulunanlarda (x2:4.884 p:0.027), 
0-4 yıldır ilaç kullananlarda (x2:16.858 p:0.001), 

iyilik hali puanı yüksek kişilerde (MWU:-3.592 
p:0.001), uyku kalitesi iyi olanlarda (x2:11.430 
p:0.003), egzersiz yapanlarda (x2:6.313 p:0.012) 
ve son bir yıl içinde acil servise başvurmayan-
larda (x2:5.879 p:0.015) kontrol altındadır. Yaşa, 
sosyal sınıfa, gelir durumuna, hastalık sebebiyle 
uygulanan diyet uygulama durumuna, alkol kulla-
nımına, sigara içme durumuna, ilaç dışı gelenek-
sel yöntem kullanımına, aile hekimi tarafından 
takip edilme durumuna, hipertansiyon konusunda 
eğitim almaya gör kan basıncı farklılık gösterme-
mektedir (p>0.05)

Tablo 3’te kan basıncının kontrol altında olma du-
rumu ve etkili faktörler lojistik regresyon modeli 
geriye doğru eleme yöntemiyle değerlendirilmiş-
tir. Modelin anlamlı olduğu (x2=37.255, p=0.001, 
Nagelkerke R2=0.587), genel olarak doğru sınıf-
landırma oranının %81.8 olduğu, geçerli ve kulla-
nılabilir olduğu görülmektedir. Modele göre kan 
basıncının kontrol altında olmaması yarı kentsel 
bölgede yaşayanlarda kentsel bölgede yaşayan-
lara kıyasla 5.66 kat (1.21-26.44), kronik has-
talık izlemini ASM’de yaptıranlarda hastanede 
yaptıranlara kıyasla 4.76 kat (1.01-22.35), uyku 
kalitesi orta düzeyde olanlarda iyi olanlara kıyas-
la 29.40 kat (2.72-317.206) uyku kalitesi düşük 
düzeyde olanlarda iyi olanlara kıyasla 6.01 kat 
(1.09-32.87), egzersiz yapmayanlarda yapanlara 
kıyasla 10.21 kat (1.68-62.45) yüksektir. Eğitim, 
hastalığın süresi, yakın çevrede hipertansiyon 
hastası olma durumu, ailede sağlık çalışanı bulun-
ması evde tansiyon aleti bulunma, WHO5 skoru 
ve son bir yıl içerisinde acil servise başvurma ile 
kan basıncının kontrol altında olma durumu ara-
sında anlamlı ilişki yoktur.



62

Balıkesir’de İki Aile Sağlığı Merkezi Bölgesinde Yaşayan Elli Yaş Üstü Kadınlarda Hipertansiyon Sıklığı ve Hipertansiyon İlaç Uyumu

TARTIŞMA
Balıkesir il merkezindeki iki bölgede elli yaş ve 
üzeri kadınların hipertansiyon sıklığı ve tedaviye 
uyumunun araştırıldığı bu çalışmada hipertansi-
yon prevalansı %62.6’dır.  Literatürdeki çalışma-
lara bakıldığında hipertansiyon sıklığının toplum-
da %25-55 arasında değiştiği görülmektedir (4-7). 
Bizim çalışmamızda elde edilen yüksek prevalans 
araştırma grubunun elli yaş ve üzeri kadınlardan 
oluşmasına bağlı olabilir. Nitekim PatenT2 (2012) 
sonuçlarına göre 50 yaş üstü kadınlarda hipertan-
siyon prevalansı yaş gruplarına göre değişmekle 
birlikte %53-76 arasındadır (7). Cevad Sekuri 
ve arkadaşlarının Manisa’da yürüttüğü toplum 
tabanlı çalışmada da çalışmamıza benzer biçim-
de postmenopozal kadınlarda hipertansiyon pre-
valansı %62  bulunmuştur (30). Çalışmamızda, 
hipertansif olguların %48.8’i eski tanılı, %13.8’i 
yeni tanılıdır. Yani araştırma grubundaki kişilerin 
%22.0’si tanı almadan yaşamaktadırlar. 2017 hi-
pertansiyon kriterlerine (130/80 mmHg) göre bu 
oran daha da artacaktır. Türk Saha çalışmasına 
göre yeni tanılı hipertansiyon hastalarının oranı 
%11.9 (25). Türk Hipertansiyon ve Böbrek Has-
talıkları Derneği çalışmasına göre %15.8’dir (7).  
PatenT2 çalışması bulgularına göre çalışmamızda 

yeni tanılı olgu oranı 
yüksektir. Bu durum 
ulusal çalışmaların, 
göreceli daha genç 
insanların yaşadığı 
kırsal kesimi de içer-
mesine veya bizim ça-
lışmamızdaki yüksek 
obezite prevalansına 
bağlı olabilir. Nitekim 
bizim çalışmamızda  
obezite sıklığı %45’tir 
ve yine Türk Hiper-
tansiyon ve Böbrek 
Hastalıkları Derne-
ği’nin 2012 yılındaki 
yaptığı çalışmaya göre 
ulusal değerlerden 
(%30) çok daha yük-
sektir (7).

Çalışmamızda hipertansiyon tanılı olguların sa-
dece %32’sinin kan basıncı kontrol altındadır. 
Bu oran düşük görünse de sağlık ocakları temel-
li, antihipertansif tedavi gören kişilerle yürütülen 
TÜRKSAHA çalışmasında da kişilerin  %24.2’si-
nin kontrol altında olduğu görülmektedir (25). İki 
çalışma arasındaki bu fark diğer çalışmadan farklı 
olarak araştırmamızın sadece elli yaş ve üzeri ka-
dınlarda yürütülmesine bağlı olabilir. 

Araştırma grubunda kişilerin %57.0’ının Morisky 
tedaviye uyum puanı iyidir. Literatürdeki çalış-
malara bakıldığında Morisky tedaviye uyum iyi-
liğinin %37.9-91.0 arasında değiştiği görülmek-
tedir (31-36). Bu çalışmaların birçoğu hastane 
tabanlı çalışmalar olup bu çalışmalara göre bizim 
çalışmamızda uyumun kısmen de olsa düşük ol-
ması çalışma grubumuzun daha yaşlı olmasına 
bağlı olabilir. Nitekim Fernandez ve ark. yürüttü-
ğü çalışmada da yaşlı oranının yüksekliğine bağlı 
olarak Morisky skoru iyi olanların oranı %57.4 
bulunmuştur (37). 
Araştırma grubunda Morisky skoru literatürle 
uyumlu biçimde yaş arttıkça azalmaktadır (35, 
36). Natarajan ve ark. çalışmasında da benzer bi-
çimde polifarmasi ve tedavinin kompleks olma-

Tablo 3. Lojistik regresyon modelinde kan basıncının kontrol altında olmama 
durumunu etkileyen değişkenler(Balıkesir 2018)
Değişkenler ß SH p OR (%95 GA)
Yaşanılan yer Kentsel (ref) 

Yarı kentsel 1.735 0.786 0.027 5.66 (1.21-26.44)
Yakın çevrede HT’li kişi Var (ref)

Yok 2.239 1.401 0.110 9.38 (0.60-146.26)
Takibin yapıldığı kurum Hastane (ref)

ASM 1.560 0.789 0.048 4.76 (1.01-22.35)
Uyku kalitesi İyi (ref)

Orta

Düşük

3.380

1.793

1.213

0.867

0.005

0.039

29.40 (2.72-317.206)

6.01 (1.09-32.87)
Egzersiz Yapan (ref)

Yapmayan 2.324 0.924 0.012 10.21 (1.68-62.45)
Değişkenler, yaşanılan bölge, eğitim, hastalığın süresi, yakın çevrede hipertansiyon 
hastası olma durumu, ailede sağlık çalışanı bulunması evde tansiyon aleti bulunma, 
WHO-5 skoru uyku kalitesi, egzersiz ve son 1 yıl içerisinde acil servise başvurma.  
x2=37.255, p=0.001, Nagelkerke R2=0.587
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sının ileri yaş grubunda tedaviye uyumu azalttığı 
belirtilmiştir (38). Araştırmamızda literatüre ben-
zer şekilde gelir durumu düşük olanlarda Moris-
ky skoru daha yüksek bulunmasına rağmen sos-
yal sınıf, medeni durum, eğitim düzeyi, çalışma 
durumu ile Morisky skoru arasında ilişki yoktur. 
Buna karşın Denizli’de 380 hipertansif ve/veya 
diyabetik hastada yapılan çalışmada, Brezilya’da 
945 hastada yapılan hastane tabanlı çalışmada ve 
İstanbul’da iki ayrı sağlık merkezinde 89 hasta-
da yapılan çalışmada bu değişkenler ile Morisky 
skoru arasında ilişki bulunmuştur (39-41). Bu du-
rum bizim çalışmamızın diğer çalışmalardan fark-
lı olarak toplum tabanlı olmasında bağlı olabilir. 
Çalışmamızda hipertansiyon hastalarının kullan-
dığı ilaç sayısının 4 ve altında olması Morisky 
skorunu arttırmıştır. Benzer şekilde Peru’da 120 
hipertansiyon hastası ile yapılan hastane tabanlı 
çalışmada da iki ya da daha az ilaç kullanan has-
taların uyumunun daha iyi olduğu saptanmıştır 
(37). Çalışmamızda tuz kısıtlaması yetersiz olan-
larda ve alkol kullananlarda Morisky skoru düşük 
bulunmuştur. İzmir’de bir ASM bölgesindeki 40 
yaş üstü hipertansiyon hastası olan kişilerle yürü-
tülen bir çalışmada da benzer sonuçlar elde edil-
miştir (26). Nitekim tuz kısıtlaması hipertansiyon 
tedavisinin diğer bir bileşenidir ve uyumun bir 
bütün olduğunu düşünürsek ilaç uyumu ile tuz kı-
sıtlamasının tutarlı olması beklenen bir durumdur. 
Araştırmamızda hipertansiyon hastalarının takip-
lerinin yapılma durumu ve takibi yapan kurum 
ile Morisky skoru arasında anlamlı ilişki yoktur. 
Ozkara ve arkadaşlarının sağlık merkezleri taban-
lı yaptığı çalışmada da bizim çalışmamıza benzer 
biçimde hastaların düzenli takibinin yapıldığı 
merkezler arasında anlamlı bir fark bulunama-
mıştır (42). Bu durum aile sağlığı merkezlerinin 
ve hastanelerinin bilgilendirme açısından birbir-
lerine üstün olmadıklarını ve detaylı bilgi sağla-
madıkları düşüncesiyle açıklanabilir. İran’da 18 
yaş ve üzeri 280 hipertansiyon hastası üzerinde 
yapılan hastane tabanlı bir çalışmada hiçbir ku-
rumda takip edilmeyen hastaların  Morisky skor-
ları daha yüksek iken (43), Akgöl ve ark. İzmir’de 
ASM bölgesinde  yürüttüğü çalışmada hastanede 
ya da aile sağlığı merkezinde takip edilen hasta-
ların Morisky skoru yüksek bulunmuştur (26). 
Bu farklılığın sebebi bölgemizin hipertansiyon 

hastalarını yeterince iyi takip edememesi ve has-
talar arası sosyodemografik farklılıklar olabilir. 
Çalışmamızda hastaların neredeyse yarısı hiper-
tansiyon açısından takip edilmemektedir. Aile 
sağlığı merkezi ve hastanelerde takip edilen has-
taların hastalık hakkındaki bilgi seviyeleri düşük 
bulunmuştur. Çalışmamızda kan basıncı kontro-
lünün literatüre benzer biçimde ortaokul ve üstü 
eğitim düzeyine sahip kişilerde daha iyi olduğu 
bulunmuştur. İstanbul’da Aparcı ve arkadaşları-
nın yürüttüğü hastane tabanlı bir çalışmada hiper-
tansiyonlu hastaların  kan basıncı kontrol altında 
olmayanların çoğunluğunun ilkokul ve ortaokul 
düzeyinde olduğu görülmüştür (44). Hem Joint 
National Committee hem de European Society of 
Hypertension / European Society of Cardiology 
rehberleri hipertansiyon yönetiminde ilaç dışı 
girişimlerin, geleneksel ilaç tedavisinin, yaşam 
şekli değişikliklerinin önemli olduğunu vurgula-
maktadır (45). Fakat çalışmamızda bunun tersi 
olarak, hastalık nedeniyle uygulanan diyet (kilo 
verme ve tuz diyeti ve diğerleri), alkol kullanımı, 
sigara içme, ilaç dışı geleneksel yöntem kullanımı 
ile kan basıncı kontrolü arasında anlamlı bir ilişki 
görülmemiştir. Bunun nedeni araştırma grubunun 
sosyodemografik özelliklerinin diğer çalışmalar-
dan farklı olmasından kaynaklı olabilir. Yaşam 
tarzı değişikliği olarak kabul edebileceğimiz 
uyku kalitesinin artmasının da tansiyon kontro-
lünü olumlu yönde etkilendiği gözlenmiştir. Ge-
riye doğru eleme yöntemiyle oluşturulan lojistik 
regresyon modeline göre kan basıncının kontrol 
altında olmaması yarı kentsel bölgede yaşayan-
larda, kronik hastalık izlemini ASM’de yaptıran-
larda, uyku kalitesi orta/kötü olanlarda, egzersiz 
yapmayanlarda kan basıncının kontrol altında 
olmama durumu yüksekliğini sürdürmüştür. Yarı 
kentsel bölgelerde yaşayanlarda tedaviye uyumun 
düşüklüğü bu grupların sosyokültürel olarak de-
zavantajlı olmasında bağlı olabilir. Nitekim Apar-
cı ve arkadaşlarının İstanbul’da yaptığı sağlık ku-
ruluşuna başvuran kişilerle yürüttüğü çalışmada 
da yarı kentsel bölgede kan basıncı kontrolünün 
yeterli düzeyde sağlanamadığı gözlenmiştir (44). 
Singh ve arkadaşlarının yürüttüğü sistematik der-
lemede yarı kentsel bölgede yaşayanlar daha alt 
sınıf olarak nitelendirilmiş ve o bölgede kan ba-
sıncı kontrol altında olmayanların sayısının kent-
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sel bölgedekilere göre yüksek olduğunu gözlen-
miştir (46). ASM’lerde kontrol yaptıranlarda yük-
sek bulunması birinci basamakta gereken izlemin 
yapılmamasına bağlı olabilir. Türkiye’de birinci 
basamakta kronik hastalık izleminin performan-
sa tabi olmaması, hekim başına düşen nüfusların 
fazla olması gibi nedenlerle gerekli iletişimin ku-
rulamaması etkili olabilir. Nitekim Fernandes ve 
ark. da benzer tespitlerde bulunup özellikle yaş-
lıların telefonla aranarak tedaviye uyumlarının 
sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir (37). Çalış-
mamızda egzersiz yapmanın kan basıncı kontrolü 
üzerine olumlu etkisi olduğu gözlenmiştir nitekim 
İzmir’de hipertansiyon tanılı 18 yaş üstü 112 has-
tada yapılan çalışmada da egzersiz yapmanın ve 
fiziksel aktivitenin kan basıncı kontrolü üzerine 
olumlu etkisi olduğu gözlenmiştir (47).

Çalışmanın Kısıtlılıkları ve Güçlü Yönleri
Çalışılan grupta birince ve ikinci basamağa baş-
vuran hastalarının olmaması sadece hane bazlı bir 
çalışma olması da ulaşılan kitleyi sınırlayıcı bir 
durumdur. Zaman planlaması nedeniyle hipertan-
siyon hakkında bilgi düzeyini düşük tespit ettiği-
miz kişilere yeterli bilgilendirmeyi yapabilecek 
zamanı ayırmada sıkıntılar yaşanmıştır. Balıkesir 
il merkezinde elli yaş ve üzeri kadınlarda hiper-
tansiyon sıklığı ve hastaların takibi açısından yeni 
bilgilere ulaşılması yönünden de bir ilk niteliğin-
dedir. Konuyla ilgili Balıkesir bölgesinde sınırlı 
sayıda çalışma olması yaptığımız çalışmanın ka-
rar vericilere yeni bilgiler sunması yönünden an-
lamlıdır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma bölgesinde her beş hipertansiyon olgu-
sunun biri tanı almadan yaşamaktadır. Hipertan-
siyon ilaç uyumu müdahale gerektirecek düzeyde 
olup yetersizdir. Hipertansiyon olgularında kan 
basıncı kontrolü, Türkiye genelinden farklı ol-
masa da düşük düzeydedir. Birinci basamak hiz-
metlerinin hipertansiyon kontrolünde ve ilaç uyu-
munda umut vadeden bir rolü olabilir. Birinci ba-
samakta kronik hastalık izlemi teşvik edilmelidir.  
Düzenli takiplerin yapılması, diyet ve egzersiz 
konusunda eğitim ve teşviklerin yapılması, kan 
basıncı kontrolü için evde kan basıncı ölçer cihaz 
bulundurulması ve hipertansiyon nedeniyle birin-
ci basamakta sürekli izlem yapılması önerilir.
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