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E¤itim hastanelerinde kullan›lan tansiyon cihazlar›nda
kese boyutunun hasta koluna uygunlu¤u
The congruity of bladder size with arm circumference
for sphygmomanometers used in training hospitals
Dr. Sedat Türko¤lu, Dr. Murat Turfan, Dr. Sinan Kocaman, Dr. Fatih Poyraz, Dr. Murat Erden,
Dr. Hüseyin Yaz›c›, Dr. Murat Tulmaç, Dr. Adnan Abac›
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal›, Ankara

Amaç: Do¤ru tansiyon ölçümü için kese boyutu uygun
olan bir tansiyon ölçüm cihaz› seçilmelidir. Bu çal›ﬂmada klinik pratikte s›kl›kla kullan›lan kese boyutlar›n›n
do¤ru tansiyon ölçümü için uygun olup olmad›¤› araﬂt›r›ld›.

Objectives: Selection of a sphygmomanometer with the
right bladder size is essential for accurate measurement of
blood pressure. We investigated whether the size of the
bladders commonly used in clinical practice was appropriate
for accurate blood pressure measurements.

Çal›ﬂma plan›: Ankara’da üniversite ve devlet e¤itim
hastanelerinde toplam 52 poliklinikte kullan›lan tansiyon
ölçüm cihazlar›n›n kese boyutlar› ölçüldü. Ölçülen kese
boyutlar› Amerikan Kalp Derne¤i Kan Bas›nc› Ölçüm K›lavuzu’nda önerilen en yak›n boyuttaki keseye eﬂ say›ld›. ‹kinci aﬂamada, poliklini¤imize baﬂvuran ard›ﬂ›k 100
hipertansif hastada (49 kad›n, 51 erkek; ort. yaﬂ
34.6±13.9; da¤›l›m 19-80) kol çevresi ölçümleri al›narak
yeni Amerikan Kalp Derne¤i Kan Bas›nc› Ölçüm K›lavuzu’na göre gereken kese boyutlar›n›n da¤›l›m› saptand›.

Study design: We measured the bladder sizes of sphygmomanometers used in 52 outpatient clinics of university
and state training hospitals in Ankara. The size of the bladders was approximated with the closest corresponding
size recommended in the guidelines of the American Heart
Association for blood pressure measurements. In the second phase, we measured arm circumferences of 100 consecutive hypertensive patients (49 women, 51 men; mean
age 34.6±13.9 years; range 19 to 80 years) in our clinic to
determine the use of appropriate bladder size according to
the guidelines of the American Heart Association.

Bulgular: Tüm polikliniklerin sadece beﬂinde ikinci bir
tansiyon ölçüm cihaz› bulunmaktayd›. Kullan›lan tansiyon ölçüm cihazlar›n›n %96.5’inde kese boyutu 12x22
cm idi; bu cihazlar hastalar›n %39’unda do¤ru ölçüm
için gerekliydi. Kese boyutu 16x30 cm olanlar tüm cihazlar›n %3.5’ini oluﬂturuyordu, bu cihazlar hastalar›n
%58’inde do¤ru ölçüm için gerekliydi. Kese boyutu
16x36 cm ve 16x42 cm olan cihaz yoktu.
Sonuç: Klinikte kullan›lan tansiyon ölçüm cihazlar›n›n
önemli bir bölümünün, kese boyutu aç›s›ndan, do¤ru
tansiyon ölçümü için uygun olmad›¤› görülmüﬂtür. Bu
sonuçlara göre, polikliniklerde 16x30 cm boyutlar›nda
ikinci bir tansiyon ölçüm cihaz›n›n bulundurulmas›n›n
uygun olaca¤›n› düﬂünüyoruz.
Anahtar sözcükler: Kan bas›nc›; kan bas›nc› ölçümü/enstrümantasyon/standart; hipertansiyon.

Results: Of 52 outpatient clinics, only five kept a second
sphygmomanometer available. The bladder size was
12x22 cm in 96.5% of the sphygmomanometers and
this was the appropriate size for only 39% of the
patients. Only 3.5% of the sphygmomanometers had a
bladder size of 16x30 cm, which was the proper size for
58% of the patients. Sphygmomanometers with bladder
sizes of 16x36 cm and 16x42 cm were not available.
Conclusion: As to the bladder size, a significant percentage of sphygmomanometers currently used in clinical
practice were not found appropriate for accurate blood
pressure measurements. These results suggest that a
spare sphygmomanometer with a bladder size of 16x30
cm should be available in outpatient clinics.
Key words: Blood pressure; blood pressure determination/
instrumentation/standards; hypertension.
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Hipertansiyon dünyada ve ülkemizde önemli bir
halk sa¤l›¤› sorunudur.[1] Hipertansiyon tedavisinin,
ciddi kardiyovasküler ve serebrovasküler komplikasyonlar› azaltt›¤› gösterilmiﬂtir.[2,3] Ancak, uygun tan›
ve tedavinin yap›labilmesi, kan bas›nc› ölçümünün
iyi yap›lmas›yla mümkündür. Çal›ﬂmalar, tansiyon
ölçümü gibi önemli bir tan› yönteminin ilgili sa¤l›k
personelince yeterince bilinmedi¤i[4] ve bilinse dahi
s›kl›kla uygun teknikle yap›lmad›¤›n› göstermektedir.[4,5] Do¤ru kan bas›nc› ölçümü için temel ﬂartlardan biri, hastaya uygun kese boyutlar›na sahip tansiyon ölçüm cihaz› kullan›lmas›d›r. Hasta için uygun
olmayan, küçük kese boyutunun tansiyon de¤erlerini
oldu¤undan daha yüksek; uygun olmayan büyük boyutlar›n ise daha düﬂük gösterdi¤i uzun zamand›r bilinmektedir.[6] Buna karﬂ›n, uygunsuz kese boyutu
kullan›m›n›n hekimler aras›nda %78 gibi yüksek de¤erlere ulaﬂabildi¤i görülmüﬂtür.[7] Tüm dünyada ve
ülkemizde obezitedeki artma e¤ilimi göz önünde tutulursa,[8,9] kullanmaya al›ﬂ›k oldu¤umuz tansiyon ölçüm cihazlar›n›n kese boyutlar›n›n yetersiz kalabilece¤i düﬂünülebilir.
Bu çal›ﬂmada, klinik pratikte s›kl›kla kullan›lan
kese boyutlar›n›n, do¤ru ölçüm için uygun olup olmad›¤› araﬂt›r›ld›.
HASTALAR VE YÖNTEMLER

Çal›ﬂma iki aﬂamal› olarak gerçekleﬂtirildi. ‹lk aﬂama Ankara’daki üniversite ve e¤itim hastanelerini
kaps›yordu. Kendi üniversitemiz, olas› tarafgirlikten
kaç›nmak için çal›ﬂman›n bu aﬂamas›na al›nmad›. Çal›ﬂmaya hipertansiyon tedavisiyle en fazla ilgilenen
kardiyoloji ve nefroloji bölümleri al›nd›. Bir form haz›rlanarak kullan›lan kan bas›nc› ölçüm cihazlar›yla
ilgili bilgiler, gerek poliklinik, gerekse bölümde hastalarla ilgilenen ö¤retim elemanlar› temelinde topland›. Kan bas›nc› ölçüm cihazlar›n›n kese geniﬂli¤i ve
uzunlu¤u mezura ile ölçüldü. Amerikan Kalp Derne¤i Kan Bas›nc› Ölçüm K›lavuzu’nda[10] önerilen kese
boyutlar› 12x22 cm, 16x30 cm, 16x36 cm, 16x42
cm’dir. Ölçülen kese boyutlar› Amerikan Kalp Derne¤i Kan Bas›nc› Ölçüm K›lavuzu’nda[10] önerilen en yak›n boyuttaki keseye eﬂ say›ld›. Eﬂ saymak için kese
Tablo 1. Çal›ﬂmaya al›nan poliklinikler

Üniversite
Devlet hastanesi
Kardiyoloji
Nefroloji
Poliklinik
Ö¤retim üyesi

Say›

Yüzde

38
14
37
15
27
25

73.1
26.9
71.2
28.9
51.9
48.1
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eni de¤il, kese boyu dikkate al›nd›. Her bir muayene
odas›, ister genel poliklini¤in bir parças› olsun ister
bir ö¤retim eleman›n›n özel odas› olsun “poliklinik”
olarak kabul edildi.
Çal›ﬂman›n ikinci aﬂamas›nda, poliklini¤imize
baﬂvuran ard›ﬂ›k 100 hipertansiyon hastas›nda (49
kad›n, 51 erkek; ort. yaﬂ 34.6±13.9; da¤›l›m 19-80)
kol çevresi ölçümleri yap›ld›. Kol çevreleri omuz ve
anteküpital fossan›n tam ortas›ndan mezura ile ölçüldü. Hastalar ölçülen kol çevrelerine göre dört gruba
ayr›ld›: ≤26 cm, 27-34 cm, 35-44 cm ve 45-52 cm.
Her bir grup için Amerikan Kalp Derne¤i Kan Bas›nc› Ölçüm K›lavuzu’nda[10] önerilen kese boyutlar›
“gereken” kese boyutlar› olarak kaydedildi. Ayr›ca,
kol çevresi d›ﬂ›nda her hastan›n cinsiyeti ve yaﬂ› kaydedildi.
Elde edilen veriler SPSS istatistik program›nda
de¤erlendirildi. Sürekli veriler ortalama±SS, s›ral›
veriler ise say› (%) olarak verildi. Karﬂ›laﬂt›rmalar
ba¤›ms›z iki grupta t-testi ile yap›ld›; p<0.05 anlaml›
kabul edildi.
BULGULAR

Çal›ﬂmaya toplam 52 poliklinik al›nd›. Bu polikliniklerin al›nd›klar› yerler Tablo 1’de gösterildi.
Tüm polikliniklerin sadece beﬂinde ikinci bir tansiyon ölçüm cihaz› bulunmaktayd›. Toplam 57 tansiyon ölçüm cihaz›n›n 42’si (%73.7) anaroid, 15’i
(%26.3) ise c›val›yd›. Tüm tansiyon cihazlar›n›n kese boyutuna göre da¤›l›m› Tablo 2’de gösterildi. En
s›k kullan›lan kese boyutlar› 12.5x23 cm (%38.6),
12.5x24 cm (%19.3) ve 13.5x23 cm (%10.5) idi.
Tüm cihazlar eﬂde¤er kese boyutlar›na göre s›n›fland›r›ld›¤›nda, büyük bölümünün (%96.5) 12x22 cm
grubunda oldu¤u, sadece %3.5’inin 16x30 cm gruTablo 2. Kullan›lan kese boyutlar› ve eﬂde¤erleri
Gerçek kese
boyutu (cm)

Say›

Yüzde

Eﬂde¤er kese
boyutu (cm)

12.5x22
12.5x23
12.5x24
12.5x27.5
13.5x22
13.5x23
13.5x24
13x22
13x23
13x24
14x23
14x24
16x23

1
22
11
2
1
6
5
1
2
3
1
1
1

1.8
38.6
19.3
3.5
1.8
10.5
8.8
1.8
3.5
5.3
1.8
1.8
1.8

12x22
12x22
12x22
16x30
12x22
12x22
12x22
12x22
12x22
12x22
12x22
12x22
12x22
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Tablo 3. Kullan›lan ve gereken kese boyutlar›
Kese boyutu (cm)

Kullan›lan (%)

Gereken (%)

12x22
16x30
16x36
16x42

96.5
3.5
0
0

39
58
3
0

bunda yer ald›¤› görüldü. Hiçbir cihaz›n 16x36 cm ve
16x42 cm gruplar›na girmedi¤i görüldü.
Poliklini¤imizde kol çevresi ölçümleri yap›lan
100 hastada erkek ve kad›nlar aras›nda yaﬂ fark› yoktu (s›ras›yla 33.3±10.2 ve 36.0±16.8). Erkeklerin kol
çevresi kad›nlara göre anlaml› olarak yüksekti (s›ras›yla 29.0±3.1 cm ve 25.9±2.9 cm, p<0.001). Tüm
hastalar daha önce belirlendi¤i gibi grupland›. Buna
göre kol çevresi 26 cm ve alt›nda olan 39, 27-34 cm
olan 58, 35-44 cm olan üç hasta vard›; 45-52 cm olan
hasta ise yoktu. Toplu olarak kullan›lan ve gereken
kese boyutlar› Tablo 3’te gösterildi.
TARTIﬁMA

Hipertansiyon s›k görülmesi, ayr›ca kardiyovasküler ve renal hastal›klar›n risk faktörü olmas› nedeniyle tüm dünyada önemli bir halk sa¤l›¤› sorunudur. Yaklaﬂ›k bir milyon olguyu içeren 61 prospektif gözlemsel çal›ﬂman›n bir meta-analizinde,
115/75 mmHg’den baﬂlayarak tansiyon de¤erleri
yükseldikçe serebrovasküler olay (inme), iskemik
kalp hastal›¤› ve di¤er vasküler hastal›klara ba¤l›
mortalitede anlaml› art›ﬂlar saptanm›ﬂt›r.[1] Daha
önemlisi, hipertansiyon tedavisiyle morbidite ve
mortalitenin azalt›labilece¤idir.[2] Özellikle kan bas›nc› daha yüksek olanlarda ve baﬂka kardiyovasküler risk faktörleri taﬂ›yanlarda tedavi çok daha etkin
olabilmektedir. Örne¤in, 10 y›l içinde 12 mmHg
kan bas›nc› düﬂüﬂü ile, kan bas›nc› 130-139/85-89
mmHg olan ve JNC (Joint National Committee)
6’ya göre A risk grubunda olan hastalardan 25’inin
tedavisi bir ölümü engellerken, kan bas›nc›
≥160/100 mmHg olan ve JNC 6’ya göre C risk grubunda olan hastalardan sadece sekizinin tedavisi bir
ölümü engellemektedir.[3] Buna göre, hipertansiyonda erken tan› ve etkin tedavinin önemi aç›kt›r. Ancak, gerek tan›n›n konmas›, gerekse verilen tedavinin etkinli¤inin izlemi do¤ru kan bas›nc› ölçümüyle
mümkündür. Bunun için, gerekli donan›m ve çevre
koﬂullar›n›n sa¤lanmas› ve do¤ru bir teknikle ölçüm
yap›lmas› gerekmektedir. Tansiyon ölçümüne dair
genel kurallar birçok k›lavuzda belirtilmesine karﬂ›n, yap›lan çal›ﬂmalarda günlük pratikte bu kurallara yeterince uyulmad›¤› gözlenmiﬂtir.[11,12]

Tansiyon ölçümünde en s›k yap›lan hatalardan biri yanl›ﬂ manﬂon kullan›m›d›r. Küçük kese boyutlar›
tansiyon de¤erlerini oldu¤undan daha yüksek, büyük
kese boyutlar› ise oldu¤undan daha düﬂük vermektedir. Yap›lan hata 30 mmHg’ye kadar ç›kabilmektedir.[13] Do¤ru sonuç al›nabilmesi için tansiyon aleti
manﬂonunun boyutlar›n›n hastaya uygun olmas› ve
manﬂon içerisindeki ﬂiﬂen kese bölümünün kol çevresinin en az %80’ini sarmas› gerekti¤i tüm k›lavuzlarda belirtilen ortak görüﬂtür.[10,13-15] Ancak, kese boyutlar›n›n tam olarak ne olmas› gerekti¤i konusunda ortak bir görüﬂ yoktur. Türk Kardiyoloji Derne¤i Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip K›lavuzu’nda,
normal eriﬂkinler için 12 cm eninde ve 35 cm boyunda kese boyutlar› önerilmiﬂ, obezlerde ve kol yap›s›
kasl› kiﬂilerde ise kese geniﬂli¤inin 20 cm, uzunlu¤unun 40 cm civar›nda olmas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir.[14]
Ayr›ca ayn› k›lavuz, Kanada Hipertansiyon Birli¤i’nin bu konudaki önerilerini vermiﬂtir (kol çevresi
<33 cm olanlar için 12x23 cm, 33-41 cm olanlar için
15x33 cm, >41 cm olanlar için 18x36 cm). Avrupa
Kardiyoloji Derne¤i (ESC) kan bas›nc› ölçüm k›lavuzunda ise ‹ngiliz Kardiyoloji Derne¤i’nin ve Amerikan Kalp Derne¤i’nin önerileri verilmekle yetinilmiﬂ ve bu k›lavuza özgü bir öneri yap›lmam›ﬂt›r.[13]
Bu konuda en son yap›lan yay›n ise Amerikan Kalp
Derne¤i’nin ﬁubat 2005’te yay›nlad›¤› önerilerdir.[10]
Burada, kol çevresi 22-26 cm olanlarda 12x22 cm
(küçük eriﬂkin), 27-34 cm olanlarda 16x30 cm (eriﬂkin), 35-44 cm olanlarda 16x36 cm (büyük eriﬂkin),
45-52 cm olanlarda ise 16x42 cm (eriﬂkin uyluk) boyutlar›nda keselerin kullan›lmas› önerilmiﬂtir.[10]
Çal›ﬂmam›zda hastalar›n kol çevresi ortalamas›
27.5±3.4 cm idi. Bu sonuç Amerikan NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) verilerinde saptanan 32.86±0.15 cm kol çevresinden
anlaml› olarak düﬂüktü (p<0.0001).[16] Buna ra¤men,
tansiyon ölçüm cihazlar›nda, hastalar için uygun olmayan küçük kese boyutlar›n›n ço¤unlukta oldu¤u
görüldü. Hastalar›n %58’inde do¤ru ölçüm için gerekli olan kese boyutu 16x30 cm olmas›na karﬂ›n, 57
tansiyon ölçüm cihaz›n›n sadece ikisi (52 poliklinikten ikisi) bu boyutta idi. Çal›ﬂmam›zda, en s›k kullan›lan tansiyon ölçüm cihazlar›ndan kese boyutu
12x22 cm olan cihaz›n hastalar›n ancak %39’u için
uygun oldu¤u saptand›. Kese boyutu 16x36 cm ve
16x42 cm olan cihaza ise rastlanmad›. Ancak, çal›ﬂmam›zda bu cihazlara olan ihtiyac›n da fazla olmad›¤› görüldü.
Son y›llarda obezitenin tüm dünyada artmas›yla
birlikte kol çevrelerinde artma olmuﬂtur. Mayo Kli-

E¤itim hastanelerinde kullan›lan tansiyon cihazlar›nda kese boyutunun hasta koluna uygunlu¤u

nik’te yap›lan bir çal›ﬂmada, toplam 430 hastan›n
263’ünde (%61) kol çevresinin 33 cm veya üzerinde
oldu¤u görülmüﬂtür.[17] An›lan çal›ﬂmada kol çevresinin hastan›n kilosuyla iliﬂkili oldu¤u gözlenmiﬂ; daha
büyük kol çevresinin en önemli nedeni olarak obezitenin artmas› gösterilmiﬂtir. Amerika Birleﬂik Devletleri’nde yaﬂayan tüm etnik gruplar› kapsayan NHANES çal›ﬂmas›ndaki verilere dayan›larak yap›lan geniﬂ ölçekli bir çal›ﬂmada da benzer bulgular saptanm›ﬂt›r.[16] Yaklaﬂ›k 10 y›ll›k bir zaman içinde, tüm nüfusta ortalama kol çevresinin 31.83±0.08 cm’den
32.86±0.15 cm’ye, hipertansif kiﬂilerde ise
33.07±0.16 cm’den 33.61 cm’ye yükseldi¤i görülmüﬂtür. Sonuç olarak, obezite artmakta ve buna paralel olarak kol çevresi geniﬂlemektedir. Hasta için uygun olmayan küçük keseli cihazlarda tansiyon de¤erinin oldu¤undan daha yüksek ç›kaca¤› göz önüne al›nd›¤›nda, bu durum, günümüzde ve gelecekte daha büyük kese boyutlar›na sahip cihazlar› da bulundurmam›z gerekti¤ini ortaya koymaktad›r.
Çal›ﬂman›n s›n›rl›l›klar›. Çal›ﬂmam›zda genel
olarak e¤itim hastanelerinde kullan›lan ve kullan›lmas› gereken kese boyutlar› aras›nda da¤›l›m fark›
olup olmad›¤›n›n saptanmas› amaçland›. Kullan›lan
kese boyutlar› yeni Amerikan önerilerine göre sadece boy dikkate al›narak s›n›fland›r›ld›. Kese enlerinin
de en az kese boyu kadar önemli oldu¤u ve ölçüm de¤erlerini etkiledi¤i bilindi¤inden, bu eksiklik bir s›n›rl›l›k olarak görülebilir. Ancak, çal›ﬂmam›zda kese
enleri, kese boylar›yla birlikte salt de¤er olarak dikkate al›nsayd›, sadece 12.5x27.5 cm kese boyutuna
sahip iki adet tansiyon ölçüm cihaz› 16x30 cm kese
boyutuyla de¤il, 12x22 cm boyutuyla eﬂde¤er kabul
edilebilirdi. Bu ﬂekilde yap›lan eﬂleﬂtirmede ölçüm
ald›¤›m›z tüm cihazlar 12x22 cm grubuna dahil olaca¤›ndan, kol çevresi 27 cm veya üzerinde olan hiçbir hasta için uygun büyüklükte kese boyutu olmad›¤› anlam›na gelirdi.
Kullan›lmas› gereken kese boyutlar› kendi klini¤imizde ard›ﬂ›k 100 hastan›n kol çevresi ölçümlerine
göre bulunmaya çal›ﬂ›ld›. Daha önce belirtildi¤i gibi,
çal›ﬂmam›zda bulunan kol çevreleri, yay›nlanan benzer çal›ﬂmalardan daha düﬂüktü. Ayr›ca, kol çevresi
35 cm ve üzerinde olanlar, hastalar›n sadece %3’ünü
oluﬂturuyordu. Kol çevresinin göreceli olarak düﬂük
bulunmas›, hasta yaﬂ ortalamas›n›n düﬂük olmas›na
ba¤lanabilir.[18]
Hasta grubunun a¤›rl›kl› olarak genç olmas› ve olgular›n belli bir ﬂehirde, belli bir klini¤e baﬂvuran
hastalardan oluﬂmas› nedeniyle bulgular›m›z tüm ülkeye genellenemez.
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Sonuç olarak çal›ﬂmam›z, tansiyon cihazlar›nda
kese boyutunun kol boyutuna uygun olmas›na, e¤itim hastanelerimizde bile, büyük oranda dikkat edilmedi¤ini ortaya koymaktad›r. Polikliniklerimizde
kullan›lan tansiyon ölçüm cihazlar› s›kl›kla kol çevresi 26 cm ve daha az olan hastalar için uygundur.
Mevcut cihazlara ek olarak, 27-34 cm kol çevresine
sahip hastalar›n çoklu¤u göz önüne al›narak, en az›ndan 16x30 cm kese boyutuna sahip ikinci bir tansiyon cihaz› bulundurulmal›d›r.
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