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HİPERTANSİYON

 Birden fazla organı ilgilendiren sistemik bir hastalıktır.

 Olguların % 85’inde asemptomatiktir

 Hipertansiyon, DM, dislipidemi, obezite sık olarak birlikte 

görülür ve koroner kalp hastalığı ile kardiyovasküler diğer 

hastalıklar için yüksek risk oluşturur.
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HİPERTANSİYON TANIMI

Hipertansiyon (HT), arteriyel kan basıncının 

kalp, beyin, böbrek, arterler ve retina gibi

hedef organlarda hasar oluşturma riskini

arttıracak düzeylere yükselmesi durumudur



ESHESC ve JNC 7 Rehberleri

Kan Basıncı Sistolik

(mmHg)

Diastolik

(mmHg)

Kan 

Basıncı

Sistolik

(mmHg)

Diastolik

(mmHg)

Optimal <120 <80

Normal 120–129 80–84 Normal <120 <80

Yüksek normal 130–139 85–89 Pre-HTN 120–139 80–89

Evre 1 (hafif) 140–159 90–99 Evre 1 140–159 90–99

Evre 2 (orta) 160–179 100–109 Evre 2 ≥160 ≥100

Evre 3 (ağır) ≥180 ≥110

İzole sistolik HT 140 <90

JNC 72ESHESC1

1Task Force of ESH–ESC. J Hypertens 2007;25:1105–87; 2Chobanian et al. Hypertension 2003;42:1206–12
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EPİDEMİYOLOJİ

• Hipertansiyon ve yol açtığı sorunlar global olarak bir milyardan fazla

kişiyi ilgilendirmektedir.

• ABD’de nüfusun en az % 25’inde KB yüksekliği saptanmış, bunların

% 68’ine HT tanısı konmuş, % 53’ü tedavi almış ve % 27’sinde KB 

kontrol altına alınmıştır. 

• Türkiye'de erişkinlerde hipertansiyon prevalansı % 33 (Türk Kardiyoloji

Derneği çalışması) - % 35.9 (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma

Derneği) arasında değişmektedir



HİPERTANSİYON
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Yaş ve Cinsiyete Göre Hipertansiyon Prevalansı

Kearney et al. Lancet 2005;365:21723
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PatenT
(Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Turkey)

Altun B, Arıcı M, et al. J Hypertension, 2005
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Hipertansiyon Global Mortalite İçin Bir Numaralı Risk 

Faktörüdür

milyon değeri ile mortalite (total: 55,861,000)

0 87654321

Ezzati et al. Lancet 2002;360:1347–60



GFR

Proteinüri

Glomerüler skleroz

Hipertansiyon ve Hedef Organ Hasarı

Adapted from Willenheimer R et al. Eur Heart J. 1999;20:9971008; Dahlöf B. J Hum Hypertens. 1995;9(suppl 5): S37S44; Daugherty A et al. J Clin Invest. 2000;105:16051612; Fyhrquist F et al. J Hum Hypertens. 1995;9(suppl

5): S19S24; Booz GW, Baker KM. Heart Fail Rev. 1998;3:125130; Beers MH, Berkow R, eds. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy. 17th ed. Whitehouse Station, NJ: Merck Research Laboratories; 1999: 16821704; Anderson 

S. Exp Nephrol. 1996;4(suppl 1):3440; Fogo AB. Am J Kidney Dis. 2000;35:179188.

HT

Ateroskleroz

Vazokonstriksiyon

Vasküler hipertrofi

Endotel disfonksiyonu

LV hipertrofisi

Fibrozis

Remodeling

Apoptozis

İnme

Ölüm

Hipertansiyon

MI

Kalp 

yetmezliği

Böbrek

yetmezliği



Hipertansiyona Bağlı Hastalıklar

Hipertansiyon

Kalp yetmezliği

İnme
Koroner kalp hastalığı

Myokard infarktüsü

Sol ventrikül hipertrofisi

Aortik anevrizma

Retinopati

Periferik damar hastalığı

Hipertansif ensefalopati

Kronik böbrek yetmezliği

Beyin kanaması

Adapted from: Arch Intern Med 1996; 156:1926-1935.

Tümü

Vasküler



Hedef Organ Hasarı

 Kalp

 Sol ventrikül hipertrofisi (SVH)

 Anjina veya myokard infarktüsü (KKH)

 Kalp yetmezliği (Sistolik / Diyastolik disfonksiyon)

 Beyin: SVO - İnme veya Transient iskemik atak (TIA)

 Böbrek: Kronik böbrek hastalığı veya yetmezliği

 Damarlar: Periferik arter hastalığı (PVH)

 Göz: Hipertansif retinopati



Hipertansiyonda Morbidite ve Mortalite

 Hipertansiyona bağlı morbidite ve mortalitenin en büyük kısmı 

SVH – SV diyastolik ve sistolik disfonksiyonuna bağlıdır

 KAH riskinde artış

 SVO riskinde artış

 Hipertansif kalp yetmezliği

 Hipertansif böbrek hastalığı

 Hipertansif vasküler hasar
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Primer Hipertansiyon

─ Genetik

─ Çevre

─ Nörohormonal

mediyatörler

Katkısı olan faktörler:

 Sempatik SS ve renin-anjiyotensin-

aldosteron sisteminin (RAA) aktivitesinin 

artması

 Natriüretik hormon fonksiyon bozukluğu

 İnflamasyon

 Obezite

 Endoteliyel disfonksiyon

 İnsülin direnci
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Sekonder Hipertansiyon

Renal: 

–Renovasküler

–Renal parankimal

Endokrin: Cushing hastalığı, feokromositoma, primer hiperaldosteronizm, 

hipertiroidi, hiperparatiroidi

İlaçlar: NSAİİ, alkol, tiroid hormonu, kortikosteroidler, dekonjestanlar, 

zayıflama ilaçları, oral kontraseptifler

Diğer: Aort koarktasyonu, uyku apnesi, SSS hastalık
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Klinik Bulgular

Fizik inceleme:

Fundoskopi

Vasküler

Kardiyak

Pulmoner

Abdominal

Nörolojik

Laboratuvar testleri:

 Tam idrar tetkiki

 Kan: BUN, Cr, elektrolitler, 

AKŞ, lipid profili

 EKG

 Telekardiyografi

 Renal US

 Ekokardiyografi

 Vasküler çalışmalar



Tedavi

Primer amaç kardiyovasküler ve renal morbidite ve 

mortaliteyi azaltmaktır

Tedavinin prensipleri:

 Önleme

 Hasta eğitimi

 Yaşam tarzı değişiklikleri

 İlaç tedavisi



Yaşam Tarzı Değişiklikleri

• sigaranın bırakılması

• kilo verilmesi 

• alkol tüketiminin azaltılması

• fiziksel egzersiz

• tuz alımının kısıtlanması

• meyve/sebze tüketiminin artırılması, doymuş yağ ve 

toplam yağ tüketiminin azaltılması



Hipertansiyon Tedavisinin Seçenekleri

Hipertansiyon



Farmakolojik Tedavi

JNC 8 

Siyahi olmayan popülasyonda 1. basamak ilaç seçimleri: 

Tiyazid diüretikler, KKB, ACEİ ve ARB

Beta ve alfa blokerler, santral etkili ilaçlar, vazodilatörler, 

loop diüretikler 2. basamak tedavilerdir 

Siyahi popülasyonda başlangıç antihipertansif tedavi 

tiazid diüretik veya KKB’dir



Komplikasyonlar

 İnme

 Demans

Myokard infarktüsü

 Konjestif kalp yetmezliği

 Retinal vaskülopati

 Aort disseksiyonu

 Renal hastalık veya yetmezlik
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İş Koşulları Kan Basıncını Nasıl Etkiler?

Hipertansiyonu olan kişiler kan basınçlarının 

düzenini etkileyebilecek belli çalışma ortamlarına 

ve koşullarına karşı özellikle dikkatli olmalıdırlar

22



 İş gerginliği esansiyel hipertansiyon gelişimi için bir risk faktörüdür.

 KB yüksekliği ile uzun çalışma saatleri, emek- kazanç dengesizliği ve tehdit, 

taciz durumları arasında bağlantı olduğu gözlenmiştir.

 Kronik gürültü maruziyeti ile KB yüksekliği arasındaki ilişkiye ait deneysel kanıt 

vardır. Soğuk, ağır kaldırma, parlak ışık maruziyetinde akut KB yüksekliği 

olduğuna dair fizyolojik veri vardır, ama epidemiyolojik kanıt yetersizdir. 

 Presör ajan olabilecek kimyasal maddeler arasında kurşun ve arsenik 

mevcuttur.

 Vasıfsız işçilik de hipertansiyon için bir risk faktörüdür. 23

İş Stresi



İş Stresi

 Uzun çalışma süresi; profesyonel sürücüler, sosyal ilişkileri az meslekler, acil 

işler (polis, itfaiye, sağlık çalışanları) ve vardiyalı çalışanlar gibi stresli işleri 

yapanlarda kişinin sağlığı üzerine daha etkilidir. İleri yaş, kadınlar (+ ev işleri 

süresi) ve uzun çalışma zorunluluğu olanlarda da sağlık riskleri daha fazladır. 

 Hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık çalışmalarında bu durum göz önüne 

alınmaz. Sonuç olarak, uzun çalışma saatlerini yorgunluk, az uyku, HT ve KV 

hastalıkla ilişkilendiren kanıt olmasına karşın araştırma sayısı kısıtlıdır

 Gündüz ambulatuar KB ölçümünün çalışma saatlerini gösteren bölümünde KB 

yüksekliği varsa ‘maskeli işyeri hipertansiyonu’ olarak kabul edilir. 
24



25

Bu sistematik meta-analizde vardiyalı çalışma sistemi ve hipertansiyon arasında vardiyalı çalışanlarda 

hipertansiyon riskinin 1.10-1.31 kat arttığını gösteren önemli bir ilişki ortaya konulmuştur.



26

Manohar S, et al. Journal of Hypertension 2017, 35:1929–1937



% Farklı Meslek Gruplarında Hipertansiyon Oranı

27



Çalışma Hayatı ve Preeklampsi

 Preeklampsi, gebeliğin 20. haftasından sonra hipertansiyon ve 

proteinürinin gelişmesi durumudur.

 Maternal yan etki ve ölümün en sık nedenlerinden biridir

 Perinatal morbidite ve mortalitenin de ana etkenlerindendir.

 Annenin çalışması, özellikle 3. trimesterde de devam ediyorsa erken 

doğum insidansında artış, doğum ağırlığında azalma ve preeklampsi

insidansında artışla ilişkili bulunmuş. 

 Bu birlikteliğin nedeni belli değildir. İş stresi, uzun süre ayakta durma, ağır 

kaldırma ve güç pozisyonlarda çalışma suçlanmıştır.
28



Soğuk İş Ortamı

 Kapalı soğuk ortam işçiliği esas olarak gıda endüstrisini kapsar. Taze gıdalar 

sıklıkla 0 ile+10°C arasında, donmuş gıdalar ise –20°C altında işlem görür. 

Bu durum işçilerin gün boyunca saatlerce soğuğa maruz kalmasına neden 

olur. 

 Açık soğuk ortam işçiliği tarım, ormancılık, madencilik, fabrika, inşaat ve ilgili 

işlerde söz konusudur.

 Soğuğa sıklıkla maruz kalan bir başka meslek grubu da soğuk yaralanmaları 

ve yan etkileriyle yüzyüze gelen askeri personedir. 
29



Soğuk İş Ortamı

 Deneysel çalışmalar, sağlıklı bireylerde soğuk maruziyetinin sistolik ve 

diyastolik kan basıncını 7–26 mmHg arttırdığını gösterir. 

 Kan basıncındaki bu artış soğuk tipi (tüm vücut, lokal, su, hava) ve bireysel 

faktörlere bağlıdır. 

 Ciddi soğuğa bölgesel ani maruziyet, hafif soğuğa uzun süreli genel 

maruziyetten daha önemli bir strestir. 

 Yüksek kan basıncı kardiyovasküler hastalık için en önemli risk 

faktörlerinden biridir. Düşük ısı hipertansif hastalarda hipertansiyonu 

alevlendirir. 30



Soğuk İş Ortamı

 Çalışma sürelerinin 1/3ünü (~ 3 st/gün) kapalı çok soğuk ortamda geçirenlerde 

(–20 ile –50˚C) daha fazla tanı konulmamış hipertansiyon saptanmıştır. 

 Polonya’da yapılan bir çalışmada soğuk hava deposunda çalışan işçilerde (0–

10˚C) gündüz/gece sistolik ve diyastolik KB 10–14˚C’de çalışanlardan belirgin 

olarak yüksekti.

 Antihipertansif ilaçların soğukta KB üzerine etkisini gösteren çalışmalar 

göstermiştir ki ilaçlar soğuğa bağlı artışı etkilemez, ama ilaca bağlı düşüş 

soğuktaki pik değerleri önerilen eşik değere yaklaştırır.
31Bortkiewicz A, et al. (2006) Physiological reaction to work in cold microclimate. Int J Occup Med Environ Health 19, 123–31



Gürültülü Ortam

 Hipertansiyon ve iş gürültüsü konusunda yapılan çalışmalar ikisi arasında 

bir pozitif ilişki olduğunu göstermiştir.

 43 epidemiyolojik çalışmanın bir meta-analizi iş ortamındaki sesin her 5 dB

artışında hipertansiyon için 1.14 relatif risk artışı olduğunu göstermiş.

 Gürültüye maruz kalan metal işçilerinde maruz kalmayan metal işçileri ve 

ofis çalışanlarına göre KB prevalansının daha yüksek olduğu bildirilmiştir

 Gürültünün azalmasının KB üzerine etkilerini araştıran bir çalışma, 

gürültüden koruyucu aletlerin yararını göstermiştir

32van Kempen EE, et al. The association between noise exposure and blood pressure and ischemic heart disease: a meta-analysis. Environ Health Perspect. 2002;110:307–317



Gürültülü Ortam

 Uçak gürültüsüne maruz kalanların bir toplum çalışmasında 55dB ve 

üzerinde gürültüye maruz kalanlarda hipertansiyon prevalansının 55 dB

altında gürültüye maruz kalanlara kıyasla arttığı gösterilmiş.

 Çalışanlar iş gürültüsüne ne kadar uzun süre maruz kalırlarsa KB düzeyleri 

o kadar yükselmektedir

 Bu bulgular, iş yerinde gürültü maruziyetinin hipertansiyon için risk faktörü 

olduğunu göstermektedir.

33

Tomei F, et al. Hypertension and chronic exposure to noise. Arch Environ Health. 2000;55:319–325.

Lusk SL, et al. Chronic effects of workplace noise on blood pressure and heart rate. Arch Environ Health. 2002;57:273–281.



Sıcak ve Nemli Ortam

 İtfaiyeciler, maden dökümcüleri, açık hava inşaat işçileri, kolluk 

kuvvetleri, plastik imalatçıları, peyzaj ve rekreasyon çalışanları, 

havalandırması olmayan depolarda çalışanlar, aşçılar ve mutfak 

çalışanları ve atletler sıcak ve nemden en fazla etkilenen meslek 

sahipleridir.

 Bu kişilerde aşırı terleme ve vazodilatasyon nedeniyle postural

hipotansiyon oluşabilir.

34



Isı Maruziyetine Relatif Kontrendikasyonlar

 Renal hastalık

 Tiroid hastalığı

 DM veya endokrin bozukluk

 Kalp hastalığı veya aritmi

 Hipertansiyon

 Dehidratasyon

 Obezite

 Isıya bağlı hastalık öyküsü

 İlaç kullanımı:

• Beta-bloker

• Fenotiyazin

• Diüretik

35



Isı Maruziyetine Kesin Kontrendikasyonlar

 Gebelik

 Konjestif kalp yetmezliği

 Anstabil anjina veya aritmi

 >38°C vücut ısısı

 Ağır hipertansiyon

 Renal yetmezlik

 Son dönem pulmoner

hastalık

 İnfertilite

36



Fiziksel İş Yükü

 İş yükünün ağır olması ve fizik güç gerektirmesi metabolizmayı ve kalp 

hızını arttırarak KB yüksekliğine yol açabilir.

 Ağırlık kaldırma, taşıma, itme, çekme gibi bedenleriyle çalışan işçilerin 

kalp sağlıklarını korumak ve inme riskini bertaraf etmek için özel dikkat 

göstermeleri gereklidir.

37



Kimyasallara Mesleki Maruziyet

Kadmiyum:

 Bazı hayvanlarda yüksek kan basıncına yol açar.

 Deneysel çalışmalarda bifazik cevap gösterilmiştir. Düşük dozlarda arter 

kontraktilitesi artar, yüksek dozlarda azalır.

 İnsanlarda mesleksel kadmiyum maruziyetinde hipertansiyon konusunda 

çelişkili görüşler vardır. 

 Hipertansiyon yapma olasılığı varsa bu etki nefrotoksik dozun altındaki 

düzeylerde görülür



Kurşun

 Olası mekanizma renal hasarladır

 Vasküler tonus ve direnci de arttırır

 Akut intoksikasyonda şelasyon hipertansiyonu hafifletebilir, ama kalıcı 

renal hasar varsa düzeltemez.

 A.B.D’de kurşun maruziyeti olan işçilerde hipertansiyon prevalansı

yüksektir, ancak bu konuda çelişkili görüşler vardır.

Kimyasallara Mesleki Maruziyet

Lilis R, et al. Prevalence of lead disease among secondary lead smelter workers and biological indicators of lead exposure. Environ Res 14 (1977) 255- 285. 

Lilis R, et al. Assessment of lead health hazards in a body shop of an automobile assembly plant. Am J Ind Med 3 (1982) 33-51.



Karbon disülfid

 Vasküler nefropati ve hızlanmış aterogenezin hipertansiyona neden 

olduğu düşünülür.

 Karbon disülfidin diyastolik kan basıncı üzerine etkisi sistolikten daha 

fazladır. 

 Karbon disülfid maruziyeti olan işçilerdeki EKG anormallikleri yüksek kan 

basıncının kalbe etkisinin yanısıra bu kimyasalın kalp ve damarlardaki 

direkt toksisitesine bağlıdır

Kimyasallara Mesleki Maruziyet



Pestisitler: 

 DDT işçilerinde yüksek hipertansiyon hızı bildirilmiştir. 

 Diyastolik KB ve poliklorine bifenil’in diyetle alımı arasında da bir ilişki 

olduğu bildirilmiştir.

41

Kimyasallara Mesleki Maruziyet



Arsenik: 

 Endüstride arsenik boya, fungisid, insektisid, pestisid, herbisid, ahşap 

koruyucu ve pamuk kurutucu olarak yer alır. Bazı hayvanlarda eser 

element olduğu için hayvan yemlerine de eklenir. 

 Döküm işçilerinde arsenik maruziyetine bağlı kardiyovasküler hastalık 

riskinde artış bildirilmiştir. 

 A.B.D.’de kümülatif arsenik maruziyeti olan bir bölgede yapılan 

çalışmada kadınlarda ve erkeklerde hipertansif kalp hastalığına bağlı 

belirgin mortalite artışı bildirilmiştir

42

Kimyasallara Mesleki Maruziyet

Lewis DR, et al. Drinking water arsenic in Utah: a cohort mortality study. Environ Health

Perspect1999;107:359–65.



Tedavide Nelere Dikkat Edilmeli?

 Genellikle hipertansiyon kontrol altındaysa kişinin işi üzerinde minimal etkisi 

vardır. 

 Çalışanlar ilaçlarını düzenli kullanmalı ve KB düzensizliklerinde tıbbi yardım 

almalıdır. 

 Özellikle tedavinin erken evrelerinde halsizlik, sersemlik, iş ve ruhsal 

durumlarında değişiklikler olabilir. Tehlikeli ve başkalarının güvenliğini 

etkileyen yüksekte/yeraltında çalışanlar, suda/su altında çalışanlar, makine 

operatörleri ve profesyonel sürücülük gibi meslekleri olanlar iş kazasına yol 

açmamak için işe başlamadan önce tıbbi yardım almalıdırlar 43



Komplikasyonlar için

 Hipertansiyon koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği, inme, böbrek 

yetmezliği, retinopati gibi çalışma kabiliyetini etkileyebilecek 

komplikasyonlara neden olabilir.

 Bu nedenle hipertansiyonu olan çalışanlar düzenli olarak tıbbi izlem 

altında olmalı ve bu şekilde gelişebilecek bir komplikasyona erken tanı 

konularak tedavi edilmeli, çalışma güvenliği ve sağlığı açısından 

bilgilendirilmelidirler.

44

Tedavide Nelere Dikkat Edilmeli?



Koruyucu Önlemler

 Düşük şeker, tuz, yağ ve 

yüksek lif içeren kalsiyum ve 

potasyumdan zengin dengeli 

diyet

Düzenli egzersiz

45



 İdeal vücut ağırlığını 

korumak

 Düzenli bir yaşam tarzı

46

Koruyucu Önlemler



 Yeterli dinlenme  Düzenli kontrol ve kan 

basıncı izlemi

47

Koruyucu Önlemler



Koruyucu Önlemler

 Sigarayı bırakma  Alkol almayı bırakma

48
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TEŞEKKÜRLER
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