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Konuşma Planı

• Tanımlamalar 

• Hipertansif acillerde hedef organ hasarı gelişiminin 
patofizyolojisi

• Hipertansif kriz tablosundaki hastaya yaklaşım

• Hipertansif acil ve öncelikli durumda kullanılacak 
ilaçlar

• Hipertansif acil durumlarda tedavi planı 



Hipertansif kriz
Hipertansif aciller

Diyastolik kan basıncı > 120 mmHg

Hipertansif acil durum
Hypertensive emergency

Hipertansif  öncelikli durum      
Hypertensive urgencyHypertensive emergency Hypertensive urgency



Acil Hipertansiyon
Hipertansif acil durum

• Kan basıncında ciddi yükselme (>180/120 mmHg) ile 
birlikte, 

• Beyin, kalp ve böbrek gibi hedef organlarda yeni 
ortaya çıkmış veya ilerleyici karakterde hasar ve 
fonksiyon bozukluğu bulguları vardır

• Hipertansif acil durumun tanınması ve kan basıncının
parenteral ilaçlarla hemen düşürülmesi kalıcı hedef parenteral ilaçlarla hemen düşürülmesi kalıcı hedef 
organ hasarını önlemek veya sınırlamak açısından 
önemlidir

•Hebert CJ Vidt DG. Prim Care Clin Office Pract, 2008
•Chobanian AV, et al. Hypertension, 2003



Hipertansif acil durum

• Akut nörolojik sendromlar
– Hipertansif ensefalopati
– Serebral iskemik inme– Serebral iskemik inme
– Kafa içi kanama

• Akut miyokard iskemisi – infarktüsü
• Akut pulmoner ödem - Akut konjestif kalp 

yetmezliği
• Aort diseksiyonu
• Hipertansif retinopati• Hipertansif retinopati
• Akut böbrek yetmezliği
• Postoperatif hipertansiyon
• Eklampsi



Hipertansif  öncelikli durum
(Hypertensive urgency)

• Kan basıncında ciddi yükselme (>180/120 mmHg) 
olmasına rağmen

• Akut, ilerleyici hedef organ hasarı yoktur

• Ciddi baş ağrısı, anksiyete, nefes darlığı veya burun 
kanaması gibi semptomlar

• Kan basıncının ağızdan verilen antihipertansifler ile • Kan basıncının ağızdan verilen antihipertansifler ile 
24-48 saat içinde azaltılmasının istendiği durumlar

• Chobanian AV, et al. Hypertension 2003



• Şiddetli Hipertansiyon
- Kan basıncı > 180/120 mmHg 
- Bir hedef organ hasarı yok
- Kan basıncının hızlı düzeltilmesi gerekli değil

• Malign hipertansiyon/akselere hipertansiyon
- Kan basıncının hızlı ve aşırı yükseldiği 
(diyastolik KB >140 mmHg) 
- Retinada kanama, eksuda ve papilla ödemi 
(Keith Wegener/evre III, IV retinopati) ile (Keith Wegener/evre III, IV retinopati) ile 
birlikte olan durumları tanımlıyor. 
- Ancak ayrı bir sendrom gibi değil, 
hipertansif acil durum başlığı altında yer 
alması daha çok kabul görüyor.



Hipertansif kriz
Hipertansif aciller

Sıklık

• Hipertansiyon tüm dünyada ve ülkemizde • Hipertansiyon tüm dünyada ve ülkemizde 
en yaygın kronik hastalıklardan biridir.

Hipertansif aciller,  
hipertansiyon nedenli klinik başvuruların 

• Chobanian AV, et al. Hypertension 2003

Hipertansif aciller,  
hipertansiyon nedenli klinik başvuruların 

%1’i kadardır. 



Hipertansif acillerin prevalansı ve 
başvuru semptomları

• EMERGENCY % 24

• Hipertansif aciller (DKB >120mmHg), tüm tibbi acillerin % 27

• URGENCY % 76

• Yaş 67±16 yıl
• DKB 130±15 mmHg

• Hipertansiyonun farkında 
olmayan   % 8

• Yaş 60±14 yıl
• DKB 126±10 mmHg

• Hipertansiyonun farkında 
olmayan   % 28

• Göğüs ağrısı % 27
• Dispne % 22
• Nörolojik defisit % 21

• Başağrısı % 22
• Epistaksis % 17
• Baygınlık, ajitasyon % 10

Zampaglione B et al. Hypertension 1996



Acil hipertansiyonda hedef organ hasarları 

• Serebral infarkt  % 24• Serebral infarkt  % 24
• Akut akciğer ödemi  % 23
• Hipertansif ensefalopati  % 16
• Akut kalp yetmezliği  % 14
• Akut koroner sendrom  % 12 
• Serebral hemoraji  % 4.5
• Eklampsi  % 4.5• Eklampsi  % 4.5
• Aort diseksiyonu  % 2

• Zampaglione B et al. Hypertension 1996



Hipertansif acillerde hedef
organ hasarı gelişiminin

patofizyolojisi

• Şiddetli sistemik vasküler direnç artışı

• Vasküler otoregülasyonun bozulması



Şiddetli sistemik vasküler direnç artışı
Kan basıncındaki ani yükselme şiddetli vasküler 

direnç artışı/vazokonstriksiyon ile birlikte

• Damarlarda şiddetli vazokonstriksiyona bağlı 
mekanik stres;
- Endotel hasarı, geçirgenliğin artması,
- Pıhtılaşma sistemi ve trombositlerin aktivasyonu,
- Arteriyollerde fibrinoid nekroz gelişimi- Arteriyollerde fibrinoid nekroz gelişimi

• Bu süreç damarlarda yaygın hasarlanmayla 
birlikte hedef organ perfüzyon bozukluğu, 
iskemi ve disfonksiyonuna yol açar.

Haas AR, Marik PE, Semin Dial, 2006



Vasküler Otoregülasyon

• Normal koşullarda beyin, kalp ve 
böbreklerde, değişen kan basıncı 
değerlerine karşın, doku perfüzyonu sabittirdeğerlerine karşın, doku perfüzyonu sabittir

• Bu kan damarlarının dokularda normal 
perfüzyon sağlamak için gösterdiği 
vazodilatasyon-vazokonstrüksiyon yeteneği, vazodilatasyon-vazokonstrüksiyon yeteneği, 
yani vasküler ‘’otoregülasyon’’la sağlanır 



Vasküler Otoregülasyon

• Şiddetli hipertansiyonda vasküler 
otoregülasyon yeteneği bozulmuştur. otoregülasyon yeteneği bozulmuştur. 

• Bu nedenle, antihipertansif tedavinin ilk 
saatlerinde kan basıncı normal değerlere 
değil, başlangıç değerinin % 20-25 altına değil, başlangıç değerinin % 20-25 altına 
düşürülmelidir. 



Hipertansif kriz tablosundaki hastaya yaklaşım

• Öncelikle tanının doğru konması gerekir
- Hekim kan basıncını her iki koldan tekrar ölçmeli 
- Kan basıncı ölçüm tekniği- Kan basıncı ölçüm tekniği
- Kaf uygunluğu ? Obezlerde küçük kaf ile kan basıncı 
ölçümü yanlış yüksek sonuç

• Klinik öykü
- Daha önce hipertansiyon tanısı varlığı, kullandığı 

ilaçlar, kontrol altında olup olmadığı, en son ilaç alımı ilaçlar, kontrol altında olup olmadığı, en son ilaç alımı 

- Diğer ilaçlar (amfetamin, kokain), monoamin oksidaz 
inhibitorleri vb kullanımı 



Hipertansif kriz tablosundaki hastaya 
yaklaşım

Başağrısı, bilinç bulanıklığı, görme bozukluğu: hipertansif 
ensefalopati

Nörolojik defisit, lateralizasyon: inme

Ani başlayan şiddetli başağrısı, ense sertliği: 
subaraknoidal kanama

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı: anjina, MI, kalp Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı: anjina, MI, kalp 
yetmezliği ?

Sırta vuran şiddetli retrosternal ağrı: aort diseksiyonu

Oligüri, hematüri: ciddi renal hasarlanma ?



Hipertansif kriz tablosundaki hastaya 
yaklaşım

• Fizik muayene
- Kardiyovasküler sistem (nabızlar, ritm, S3, raller)- Kardiyovasküler sistem (nabızlar, ritm, S3, raller)

- Santral sinir sistemi (mental durum, fokal ya da 
lateralizasyon gösteren nörolojik bulgular)

- Göz dibi incelemesi (yumuşak eksüda, hemoraji, - Göz dibi incelemesi (yumuşak eksüda, hemoraji, 
papilödemi)



Hipertansif kriz tablosundaki hastaya yaklaşım

• Laboratuar tetkikleri
- Đdrar analizi, tam kan sayımı, 

(HUS ? periferik yayma), üre, kreatinin, elektrolitler(HUS ? periferik yayma), üre, kreatinin, elektrolitler

• Elektrokardiyografi
• Akciğer grafisi

• Diğer incelemeler (Klinik tabloya göre)
- Ekokardiyografi- Ekokardiyografi
- Beyin BT ya da MR
- Toraks BT veya MR
- Abdominal  ve vasküler ultrasonografi



• Akut-ilerleyici hedef organ hasarı var 
ise hipertansif acil durum

• Akut-ilerleyici hedef organ hasarı yok 
ise hipertansif öncelikli durum

• Bu iki klinik durumun ayırt edilmesinde  • Bu iki klinik durumun ayırt edilmesinde  
kan basıncının rakamsal değerinin önemi 
yok



Hipertansif acil durum
tedavisinde genel yaklaşım

• Hastalara
-Yoğun bakım ünitesinde,
- Đntravenöz giriş yolu açılarak,- Đntravenöz giriş yolu açılarak,
- Parenteral antihipertansif tedavi 
uygulanmalı.
- Dilaltı, intramüsküler uygulamadan 
kaçınılmalı,
- Hastalar yakın izlemde tutulmalı,
- Tercihen intraarteriyel KB monitorizasyonu - Tercihen intraarteriyel KB monitorizasyonu 
yapılmalı,
- Başlangıçta hedef kan basıncı sağlanır 
sağlanmaz oral antihipertansif ilaçlar 
başlanmalı.



Hipertansif acil durum
tedavisinde genel yaklaşım

• Đlaç seçimi, ilaç dozu ve kan basıncı hedef 
değerleri belirlenirken önce ‘’hastaya zarar değerleri belirlenirken önce ‘’hastaya zarar 
vermeme’’ ilkesi gözetilmeli.  

• Sürekli infüzyon uygulamaları sırasında 
hastanın tanısal işlemler için hareketli 
olabileceği göz önüne alınmalı, infüzyon hızları olabileceği göz önüne alınmalı, infüzyon hızları 
kontrol edilmelidir. 



Hipertansif acil durum
tedavisinde genel yaklaşım

• Kan basıncının hızla normal sınırlara 
getirilmesi, hipertansif dolaşımda getirilmesi, hipertansif dolaşımda 
otoregülatuvar kapasitenin altına 
inilmesine, serebral, renal, kardiyak kan 
akımının bozulmasına ve bu organlarda 
iskemi ve infarktlara yol açar. 

Şiddetli hipertansiyon varlığında 
otoregülasyon sınırı mevcut kan 
basıncının %20-25 altıdır.



Hipertansif acil durum
tedavisinde genel yaklaşım

• JNC 7: 
- Kan basıncı ilk 1-2 saatte başlangıç değerinin 
% 20-25’i kadar düşürülmeli% 20-25’i kadar düşürülmeli

- Sonraki 2 ile 6 saat içinde hedef kan basıncı 
160/100-110 mmHg olmalı 

- Sonraki 24-48 saatte kan basıncı normal - Sonraki 24-48 saatte kan basıncı normal 
değerlere doğru düşürülebilir

Chobanian AV, et al. Hypertension 2003



Hipertansif acil durumda
kullanılacak ideal ilaç

• Hızlı etkili olmalı,

• Đnfüzyon kesildiğinde etkinliği hızla 
kaybolmalı, 

• Titre edilebilmeli,• Titre edilebilmeli,

• Ciddi yan etkisi bulunmamalı



Hipertansif acilde parenteral ilaçlar
Đlaç Doz Etki başlangıcı Süre Yan etkiler

Sodyum
nitroprussid

0.25-10 µg/kg/dk 
infüzyon

derhal 1-2 dk Hipotansiyon,
kusma,siyanat
toksisitesi

Labetolol 20 mg bolus 0.5-2 
mg/dk infüzyon

5-15 dk 2-4 saat Bulantı, kusma, kalp bloğu,
bronkospazmmg/dk infüzyon bronkospazm

Nitrogliserin 5-100 µg/dk 
infüzyon

2-5 dk 5-10 dk Başağrısı, Refleks taşikardi

Enalaprilat 1.25-5 mg 15 dk 4-6 saat Hipotansiyon, böbrek 
yetmezliği, anjioödem

Furosemid 40-60 mg bolus 5 dk 2 saat hipotansiyon

Fenoldopam 0.1 µg/kg/dk bolus, 
0.03-0.3 µg/kg/dk 
infüzyon

5-10 dk 10-15 dk Baş ağrısı
hipotansiyon

infüzyon
Nikardipin 2-10 mg/saat 

infüzyon
5-10 dk 2-4 saat Refleks taşikardi, flushing

Fentolamin 5-10 mg/dk 1-2 dk 3-5 dk Refleks taşikardi

Esmolol 500 µg/kg/dk 
bolus 50-100 
µg/kg/dkinfüzyon

1-2 dk 10-30 dk Bulantı, astım, kalp bloğu,
kalp yetmezliği

Hidralazin 10-20 mg bolus 10 dk 2-6 saat Refleks taşikardi



Ülkemizde hipertansif kriz tedavisinde
kullanılabilen parenteral ilaçlar

Đlaç/Jenerik Preparat adı Ticari şekli

Nitroprussid Nipruss 60 mg ampul

Nitrogliserin Nitroglycerin
Perlinganit

25 mg ampul
10 mg ampul

Esmolol Brevibloc 10 mL flakon
250 mL hazır solüsyon
(10 mg/mL)

Furosemid Lasix
Desal

20 mg ml ampul
20 mg ampul



Nitroprussid
• Nipruss 60 mg ampul,    ışıktan korunmalı

• Venöz ve arteryel vazodilatatör, başlama dozu 
0.25-0.5 µg/kg/dk, en yüksek dozu   8-10 

• Venöz ve arteryel vazodilatatör, başlama dozu 
0.25-0.5 µg/kg/dk, en yüksek dozu   8-10 
µg/kg/dk. Etkisi saniyeler içerisinde başlar, 
kesildikten sonra dakikalar içerisinde sonlanır. 

• Koroner perfüzyonu azaltabilir. • Koroner perfüzyonu azaltabilir. 
• Büyük serebral arterlerde perfüzyonu 

arttırabilir ama kan basıncı düşmesi bu durumu 
dengeler, hipertansif ensefalopatili hastalarda 
da iyi yanıt alınabilir. 

Cohn JN et al. N Engl J Med, 1982



Nitroprussid

• Siyanid toksisitesi; koma, ensefalopati, 
konvülziyon, kardiyak arrest, geri dönüşümsüz 
nörolojik anormallikler
konvülziyon, kardiyak arrest, geri dönüşümsüz 
nörolojik anormallikler

• Siyanid toksisitesinden kaçınmak için infüzyon 
süresi 24-48 saati aşmamalı, yüksek dozdan 
kaçınılmalı (>2 µg/kg/min), karaciğer ve 
böbrek yetersizliğinde kullanılmamalı 

• Siyanid toksisitesinin önlenmesi veya 
tedavisinde tiyosülfat infüzyonu



Nitrogliserin
Nitroglycerin        25 mg ampul,         Perlinganit 10 mg ampul

• Venöz vazodilatatör 

• Miyokard oksijenlenmesini, koroner perfüzyonu arttırır. • Miyokard oksijenlenmesini, koroner perfüzyonu arttırır. 

• Akut koroner sendrom, akut akciğer ödemi ve koroner 
bypass cerrahi sonrası gibi hipertansif durumlarda değerli 
bir seçenek

• Başlangıç dozu 5, en yüksek dozu 100 µg/dk’dır, etkisi 2-5 
dakika içinde başlar, kesildikten sonra 5-10 dk içerisinde 

• Başlangıç dozu 5, en yüksek dozu 100 µg/dk’dır, etkisi 2-5 
dakika içinde başlar, kesildikten sonra 5-10 dk içerisinde 
sonlanır.

• Serebral vazodilatasyona bağlı baş ağrısı ve volüm azlığı 
durumunda hipotansiyon ve refleks taşikardi yapabilir. 



Esmolol
• Brevibloc (10 mg/mL) 10 mL flakon, 250 mL hazır solüsyon

• Kardiyoselektif (B1), beta adrenerjik bloker. Negatif 
inotropik/kronotropik etkili,  vazodilatatör özelliği yok 

• Postoperatif, supraventriküler taşikardili hipertansif 
acillerde ideal bir ajan. MĐ, akut koroner sendrom ve 
tirotoksikozlu hipertansiflerde kalp hızını azaltmak 
amacıyla yardımcı olarak

• Etkisi dakikalar içinde başlayıp, 30 dk kadar sürer. 250-
500 µg/kg/dk IV. bolus, ardından 50-100 µg/kg/dk 
infüzyon
500 µg/kg/dk IV. bolus, ardından 50-100 µg/kg/dk 
infüzyon

• Yan etkileri bradikardi  ve hipotansiyon olup, infüzyonu 
kesince veya azaltınca hızla düzelir

• Esmolol sıklıkla vazodilatatör ajanla kombine edilmeli 



Diüretikler 

• Kullanım alanları:
- Böbrek hastalığı veya akut akciğer ödemi 
gibi volüm yüklenmesi durumlarında  
- Böbrek hastalığı veya akut akciğer ödemi 
gibi volüm yüklenmesi durumlarında  

- Anti hipertansif tedaviden sonra 
(kan basıncında düşme ile birlikte böbreklerde 

reaktif sodyum tutulması)

• Volüm eksikliğinde ve tuz kaybettiren 
nefropatiler gibi bazı durumlarda 
kullanılmamalı. 



Hipertansif öncelikli durumdaki hastaya 
yaklaşım

• Semptomatik hastalarda kan basıncı oral • Semptomatik hastalarda kan basıncı oral 
ilaçlarla acil serviste birkaç saat izlenerek 
düşürülebilir

• Kombine oral tedavi ve günler içinde yakın 
takip 



Hipertansif öncelikli durumda
kullanılan oral ilaçlar

Đlaç Doz Pik zamanı Yarı ömrü Yan Etkiler

Kaptopril 12.5-25 mg po 15-60 dk 1.9 saat RAS’da
Akut böbrek yetmezliği

Labetolol 200-400 mg po 20-120 dk 2.5-8 saat Bulantı, kalp bloğu,Labetolol 200-400 mg po 20-120 dk 2.5-8 saat Bulantı, kalp bloğu,
bronkospazm, miyokard
kontraktilitesinde azama

Furosemide 25-50 mg po 1-2 saat 0.5-1.1 saat Hipovolemi

Amlodipine 5-10 mg po 1-6 saat 30-50 saat Çarpıntı, başağrısı,
flushing, periferal ödem

Felodipine 5-10 mg po 2-5 saat 11-16 saat Çarpıntı, başağrısı,Felodipine
(Plendil)

5-10 mg po 2-5 saat 11-16 saat Çarpıntı, başağrısı,
flushing, periferal ödem

Đsradipine
(DynaCirc-
SRO)

5-10 mg po 1-1.5 saat 8-16 saat Çarpıntı, başağrısı,
flushing, periferal ödem

Pirazosin
(Minipress)

1-2 mg po 1-2 saat 2-4 saat Senkop, çarpıntı,
ortostatik hipotansiyon



Kaptopril

- Kapril, Kaptoril 25-50 mg tablet

- Ağızdan başlangıç dozu 6.25-12.5 mg, idame - Ağızdan başlangıç dozu 6.25-12.5 mg, idame 
dozu 12.5 - 50 mg /8 saat

- Etki başlama süresi 30-90 dk, etki süresi 4-
6 saat6 saat

ACE inhibitörlerine cevap değişken ve önceden 
kestirilemez. Etki, hastanın volüm durumuna 
ve RAS aktivitesine bağlı



Nifedipin

• Kan basıncını 5-10 dk da düşürür, 30-60 dk’da 
pik yapar ve etkisi 6 saat kadar sürer.pik yapar ve etkisi 6 saat kadar sürer.

• Hipertansif acillerde kullanılmamalıdır

• Kan basıncında ani ve dramatik düşme ve 
refleks sempatik aktivite gibi yan etkileriyle, 

• Kan basıncında ani ve dramatik düşme ve 
refleks sempatik aktivite gibi yan etkileriyle, 
serebral, renal ve kardiyak iskemik olaylara ve 
fatal sonuçlara yol açabilir.



Hipertansif ensefalopati

• Hipertansif ensofalopati, serebral hiperperfüzyon ve 
ödem göstergesi, ve serebral otoregülasyon 
kapasitesinin bozulduğunu gösteriyor.

• Şiddetli hipertansiyon, ciddi baş ağrısı, bulantı-kusma, 
konfüzyon…….

• Görüntülemede, serebral ödem ve mikrokanamalar 
saptanır

• Tedavide; parenteral nitroprussid  • Tedavide; parenteral nitroprussid  
nikardipin veya labetalol de kullanılabilir. 

• Kan basıncı 2-3 saat içinde % 20-25 düşürülmeli



Đnme

• Đskemik SVO’larda iskemi alanı 
etrafında halen canlı hücre topluluğu etrafında halen canlı hücre topluluğu 
bulunur. Bu alana ‘hale’ anlamına gelen  
‘Penumbra’ denilmekte.

• Đskemik inme durumunda, kan basıncı 
yüksekliği, hipertansif acil göstergesi yüksekliği, hipertansif acil göstergesi 
olmaktan ziyade, bu alanın perfüzyonunu 
sağlamak için koruyucu fizyolojik bir 
yanıt olabilir. 



Đskemik Đnme

• Đskemik inmede kan basıncı birkaç gün 
içinde kendiliğinden düşme eğilimindeiçinde kendiliğinden düşme eğiliminde

• Trombolitik tedavi uygulanacak ise; 
- KB: >185/110 mmHg ise esmolol, 
nitrogliserin nitrogliserin 
- KB; >230/140 mmHg nitroprussid 
önerilmekte



Hemorajik inme

• Hemorajik inmelerde ise KB >200/110 
mmHg olursa antihipertansif tedavi mmHg olursa antihipertansif tedavi 
önerilmekte. 

• Bununla beraber KB’nın 24 saat içinde hızlı 
düşürülmesinin,  mortalite artışı ile 
birlikteliği gösterilmiş.birlikteliği gösterilmiş.

• Adams HP, Circulation 1994
• O’Connell JE, Drugs Aging, 1996



Aort Diseksiyonu

• 60-70 yaş, erkeklerde daha sık
• Tip A çıkan aortada,Tip B inen aortada 

diseksiyon

• Mortalitesi çok yüksek

• Tip A Medikal + Cerrahi, Tip B Medikal tedavi

• Sırta vuran şiddetli retrosternal ağrı• Sırta vuran şiddetli retrosternal ağrı

• Tanı, toraks BT veya MR ile konur

Khan IA, Nair CK, Chest, 2002



Aort Diseksiyonu

• Tedavinin amacı aort duvarının yırtılmasının 
durdurulması. 

• Sistolik KB 10-20 dk içinde 120 mmHg altına • Sistolik KB 10-20 dk içinde 120 mmHg altına 
düşürülmeli ve tolere edilebilecek en alt 
düzeyde (SKB 110-100 mmHg) tutulmalı

• Ventriküler kontraktilite gücü ve hızı 
azaltılmalı, 

• Tedavide, ĐV. beta bloker (esmolol) ve 
nitroprussid

• Labetolol tek başına kullanılabilir
• Ağrı için morfin 

Khan IA, Nair CK, Chest, 2002



Sol ventrikül yetmezliği, 
Akut akciğer ödemi

• Nitrogliserin veya nitroprussid (daha etkili) gibi • Nitrogliserin veya nitroprussid (daha etkili) gibi 
vazodilatatörler, diüretikler ile kombine verilir. 

• Oksijen ted. ve morfin, ACEi  … 

• Labetolol ve beta blokerler kardiyak fonksiyonları 
olumsuz etkiler, kullanılmamalıdır. 



MI, koroner iskemisi

• Ağrı kontrolü, koroner arterin açılması-
trombolitik ted….

• Nitrogliserin hem sistemik vasküler 
direnci azaltarak kan basıncını düşürür 
hem de koroner kan akımını arttırır. 
Semptomlar yatışıncaya kadar veya 
diyastolik kan basıncı 100 mmHg altına diyastolik kan basıncı 100 mmHg altına 
ininceye kadar kullanılır. 

• Betablokerler de iyi bir seçenektir.  



Postoperatif hipertansiyon
• Ameliyat sonrası ilk 2 saatte kan basıncının 

çok yükselmesi durumudur, 
• Đnsizyon yerinden ciddi kanama riski vardır. • Đnsizyon yerinden ciddi kanama riski vardır. 

• Altta yatan anksiyete, ağrı, hiperkapni, 
hipoksemi, sıkışık mesane gibi durumlar 
öncelikle tedavi edilmeli.

• Koroner iskemisi olan olgularda nitrogliserin, 
taşikardik hastalarda esmolol, hipervolemik 
durumlarda loop diüretiği uygun olur.



Sonuç
• Hipertansif acil/hipertansif öncelikli durum 

ayrımı için akut-ilerleyici hedef organ hasarı 
varlığı araştırılmalıvarlığı araştırılmalı

• Đlaç seçimi, ilaç dozu ve kan basıncı hedef 
değerleri belirlenirken önce ‘’hastaya zarar 
vermeme’’ ilkesi gözetilmeli. 

• Genel olarak, antihipertansif tedavinin ilk 
saatlerinde kan basıncı normal değerlere değil, 
başlangıç değerinin %20-25 altına düşürülmeli 



Teşekkürler 


