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Nefrolojik 
Aciller

• Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Bozuklukları
• Hipertansif Aciller
• Akut böbrek yetmezliği / Anüri
• Kronik böbrek yetmezliği hastasının acil 

sorunları
• Hemodiyalize ilişkin acil sorunlar
• Renal transplantasyon hastasının acil 

sorunlarıSıvı elektrolit acilleri



Nefrolojik Aciller
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Soru: Aşağıdaki kan basıncı
değerlerinden hangisi 

hipertansif acil durumu 
göstermektedir ?

A) 160 /100 mmHg
B) 180 /110 mmHg
C) 200/120 mmHg
D) 240/130 mmHg
E) Hiçbiri



Hipertansif 
Aciller



Hipertansif Acil mi ?
• 57y, erkek hasta, bir bakanlıkta üst düzey bürokrat
• Salı gece saat 00:30’da acil servise hafif başağrısı, 

uyuyama ve tansiyon yüksekliği (evdeki ölçüm 210/120 
mmHg) ile başvuruyor

• 5 yıldır bilinen hipertansiyonu var; düzenli takibi yok
• Acilde yapılan muayenesinde hastanın şişman olduğu 

görülüyor. KB: 180/110 mmHg bulunuyor. Diğer sistem 
bulguları doğal

• Hasta bugün ilacını almayı unuttuğunu, akşam ağır bir 
yemek yediğini söylüyor

• Yapılan tetkiklerinde böbrek fonksiyon bozukluğu 
saptanmıyor. İdrar tetkiki ve EKG’si normal bulunuyor. 

• Tedavi yaklaşımınız ne olmalı ?



• Diyastolik kan basıncının 
>120 mmHg olması
– Hipertansif acil (emergency) 
durum

– Hipertansif ivedi (urgency) 
durum

– Şiddetli hipertansiyon
– Malign hipertansiyon

• “Kriz” kelimesi “acil”
düşürme ihtiyacını
düşündürür; halbuki bu 
tabloların hepsinde acil 

Hipertansif 
Kriz

Med Clin N Am 90 (2006) 439–451



Hipertansif Acil 
(Emergency) Durum

•Belirgin hipertansiyon 
(genellikle DKB>120 mmHg) 
ile birlikte akut gelişen 
veya hızla gelişecek hedef 
organ hasarı durumu 

•Kan basıncının “saatler”
içerisinde kontrolü gerekli

•Hasta yoğun bakım 
koşullarında tedavi edilmeliMed Clin N Am 90 (2006) 439–451



•Diyastolik kan basıncının 
>120 mmHg olduğu ve 24-48 
saatte kan basıncı
kontrolünün önerildiği durum

“Often the urgency is more in 
the mind of the treating 

physician than in the body 
of the patient”

Hipertansif Öncelikli 
(Emergency) Durum

Med Clin N Am 90 (2006) 439–451



Şiddetli Hipertansiyon

•Kan basıncının, 
genellikle sistolik >180 
mmHg, diyastolik >110 
mmhg olması

•Tanımda en önemli unsur, 
hızla gelişen organ 
hasarı olmaması

•Kan basıncının tedricen
dü ü ül i kli

Med Clin N Am 90 (2006) 439–451



Malign Hipertansiyon

• Kan basıncı
yüksekliğine 
yaygın, akut 
arteriolar 
zedelenmenin
eklendiği durum

• Tanı için 
hipertansif 
nöroretinopatini
n (papilödem 
ve nörolojik 
belirti ve
bulgular) 
varlığı kesin

Evre 4 hipertansif retinopati



Öyleyse…

KB > 180/110-120 mmHg

Akut gelişen veya hızla 
gelişmekte olan
organ hasarı var

Hipertansif 
Acil

Organ Hasarı Yok

Şiddetli
Hipertansiyon

Hipertansif
Öncelikli Durum



Hipertansif Acil mi ?
• 57y, erkek hasta, bir bakanlıkta üst düzey bürokrat
• Salı gece saat 00:30’da acil servise hafif başağrısı, 

uyuyama ve tansiyon yüksekliği (evdeki ölçüm 210/120 
mmHg) ile başvuruyor

• 5 yıldır bilinen hipertansiyonu var; düzenli takibi yok
• Acilde yapılan muayenesinde hastanın şişman olduğu 

görülüyor. KB: 180/110 mmHg bulunuyor. Diğer sistem 
bulguları doğal

• Hasta bugün ilacını almayı unuttuğunu, akşam ağır bir 
yemek yediğini söylüyor

• Yapılan tetkiklerinde böbrek fonksiyon bozukluğu 
saptanmıyor. İdrar tetkiki ve EKG’si normal bulunuyor. 

• Tedavi yaklaşımınız ne olmalı ?



Türkiye’de Şiddetli 
Hipertansiyon

PatenT Çalışması Verileri

Altun B, Arıcı M, et al. Journal of Hypertension 2005, 23:1817–1823



Hipertansif Acil Durum

• Ülkemizde yaklaşık 15 milyon 
hipertansiyon hastası vardır.

• Her yıl hipertansiflerin 
yaklaşık %1’i hipertansif acil 
veya hipertansif çok acil 
durumla karşılaşmaktadır.

• Ülkemizde her yıl yaklaşık 
150000 hipertansif hasta, acil 
veya hipertansif çok acil 
d l k l kt d



Şiddetli Hipertansiyon

•Bu şekilde acil başvuran 
hastaların çoğunun 
hipertansiyon tanısı var

• Çoğuna daha önce ilaç
önerilmiş

•Bu hastalarda başvuru öncesi 
kan basıncı kontrolü
yetersiz

•Düzenli doktor kontrolüne Chest 2007;131;1949-1962



Acil servise şiddetli 
hipertansiyon ile başvuran 

195 hastada 5 dakika ara ile 
2 ölçüm yapıldığında 
diyastolik kan basıncı

ortalama 11,6 mmHg düşmüştür

Ann Emerg Med. 1998 Feb;31(2):214-8.
Emergency department hypertension and regression to the mean.
Pitts SR, Adams RP.
Department of Surgery, Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia, USA. 

pitts@sph.emory.edu

Şiddetli Hipertansiyon
Kan Basıncı Ölçümü



•Anksiyete
•Ağrı
•Sempatomimetik ilaç
kullanımı (dekonjestanlar 
vb)

•Kokain kullanımı
•Alkol bırakma
•Antihipertansif ilaç bırakma

Şiddetli Hipertansiyon
Reaktif Hipertansiyon

Med Clin N Am 90 (2006) 439–451



• Sayıları değil hastayı tedavi 
edin

• Önce zarar vermeyin
• Kan basıncını kılavuz 
önerilerine ve hastanın bireysel 
özelliklerine göre yapın

• İlaç uyumunu göz önünde 
bulundurun

• 24 saatlik etkiyi sağlayacak, 
tek tablette iki etken madde ile

Şiddetli Hipertansiyon
Tedavi



Bu hipertansif acil mi ?

• 38 yaşında kadın hasta
• Acil servise 2-3 gündür devam eden
ve giderek şiddetlenen başağrısı, 
sonra bulantı, kusma ve görme 
bozuklukları gelişmesi nedeni ile 
getiriliyor

• Acil servisde hastanın konfüzyonu 
saptanıyor

• Kan basıncı 220/120 mmHg bulunuyor.
• Hipertansiyon tanısının 8 yıldır 
olduğu öğreniliyor

• Tetkiklerinde K:2.4 mEq/L bulunuyor



Serebral Otoregülasyon

Otoregülasyonun
bozulması

Serebral 
Hiperperfüzyon



Hipertansif Ensefalopati

• Yavaş gelişen, sinsice ilerleyen 
nörolojik bulgular

• Semptomlar 48-72 saat içinde 
gelişir

• Baş ağrısı (şiddetli ve yaygın) 
genellikle ilk bulgu

• Bulantı-kusma
• Görme bozukluğu 
• Nörolojik fonksiyonlarda bozulma 
(konfüzyon, uykuya meyil, koma)

• Geçici fokal olmayan nörolojik 
defisit

• Konvülsiyon



•Akut serebrovasküler olay
•Ensefalit
•Subaraknoid kanama
•Santral sinir sisteminde 
kitle

•Böbrek yetmezliği
•Eklampsi
•Diğer ensefalopati nedenleri

Hipertansif Ensefalopati
Ayırıcı Tanı



•CBC: Mikroanjiyopatik 
hemolitik anemi

•BFT ve İdrar Analizi
•Kardiyak enzimler
•Toksikolojik analiz
•Kraniyel CT
•Akciğer filmi

Hipertansif 
Ensefalopati
Laboratuvar



Hipertansif 
Ensefalopati



Hipertansif Ensefalopati
Tedavi Yaklaşımı

•Hastaneye yatır (Yoğun 
bakım)

•Hızlı, ancak ayrıntılı
değerlendirme
–Hedef organ hasarının 
derecesi

–Sekonder HT sebebi 
saptamak



Hipertansif Ensefalopati
Tedavi Yaklaşımı

•Tedavide ilk hedef: 
–Kan basıncının güvenli, 
kritik olmayan bir değere en 
kısa zamanda indirilmesi

–Otoregülasyonda bozulma ! ! ! 
!

–Dakikalar ile 2-6 saat içinde 
ortalama kan basıncını (MAP) 
en fazla % 25 düşürmek ya da 
KB değerini 160/100 mmHg’ya 



• Tavsiye Edilen İlaçlar
– Nikardipin: Türkiye’de yok / 
Serberal iskemiyi azaltıyor

– Labetalol: Türkiye’de yok 
– Fenoldopam: Türkiye’de yok 
– Ultra kısa etkili ilaçlar

•Esmolol
–Yükleme dozu: 250-500 mcg/kg (1 dk 
infüzyon)

–İdame: 50 mcg/kg/dak (4 dk infüzyon)
•Nitroprusside

Hipertansif Ensefalopati
Tedavi Yaklaşımı



Nitroprusside
• En potent parenteral vasodilatör
• İntravasküler Ca2+ aktivasyonunu 
bozuyor

• Hem arteryal rezistans hem de venöz 
kapasitans damarlarını dilate ederAvantajları:

•Çok etkin
•Hızla etki ediyor ve etki süresi çok kısa

Dezavantajları:
•İntraarteryal KB monitörizasyon
•İlaç her 4 saatte bir taze hazı
•Işıktan korunmalı
•Metabolik yıkım ürünleri toksik



• Doz: 
0.25-10 g/kg/dak infüzyon

• Etki Başlangıcı : Hemen
• Tepe Etki:  1-2 dakika
• Etki süresi: 2-5 dakika

• Ticari Form:
–Niprus ampul 60 mg

Nitroprusside



• Nitroprusside 48 saatten uzun ya da 
2g/kg/dak dozundan daha hızlı infüze 
edilirse siyanid ve tiyosiyanitin toksik 
konsantrasyonlarına ulaşılabilir

• Maksimum doz (10g/kg/dak) 10 dakikadan 
daha fazla uygulanmamalıdır

• Toksik etkiler:
– Hava açlığı
– Hiperrefleksi
– Konfüzyon
– Konvülsiyon

• Lab bulguları: Laktik asidoz, venöz 
hiperoksemi

Nitroprusside



• Tüm vazodilatörler sodyum ve 
sıvı retansiyonuna yol açarlar

• “Volum-overload” durumlarında 
dikkatli bir şekilde loop 
diüretiği tedavide 
kullanılabilir  (Furosemide 40-
120 mg)

• Tedavi süresince hastaların KB 
değerleri ile nörolojik,kardiyak 
ve renal durumları yakından 
izlenmeli

• Hasta tolere edebilir hale gelir

Hipertansif Ensefalopati
Tedavi Yaklaşımı



Serebrovasküler 
olayda en büyük 

hata kan basıncını
aşırı düşürmektir.

Serebrovasküler 
Olay



•Kan basıncı çok yüksek 
olmadıkça (SKB 220 mmHg 
veya DKB 120 mmHg gibi) 
veya hipertansif 
ensefalopati, aort 
diseksiyonu, akut pulmoner 
ödem, akut miyokard 
infarktüsü olmadıkça akut 
tedavi endike değildir.

•Kan basıncını asla hızla 
düşürmeyin (İlk 24 saatte %

Akut İskemik İnme



Spontan Intraserebral 
Kanama-1

•Eğer SKB>200 mmHg veya 
MAP>150 mmHg ise, sürekli IV 
infüzyon ve her 5 dk’da KB 
kontrolü ile hızlı tedavi

•Eğer SKB>180 mmHg veya 
MAP>130 mmHg ve 
intrakraniyel basınç (IKB) 
yüksekliği veya şüphesi 
varsa, serebral perfüzyon 
basıncını > 60-80 mmHg 
olarak tutacak şekilde



Spontan Intraserebral Kanama-
2

•Eğer SKB>180 mmHg veya 
MAP>130 mmHg ve 
intrakraniyel basınç (IKB) 
yüksekliği veya şüphesi 
yoksa, sürekli veya aralıklı
IV ilaçla kan basıncını orta 
derecede (MAP ~ 110 mmHg 
veya 160/90 mmHg) düşürmeyi 
planla; hastayı 15 dk’da bir 
değerlendir



1. SEREBROVASKÜLER ACİLLER
A. Hipertansif Ensefalopati

2. KARDİYAK ACİLLER
A. Akut Aort Diseksiyonu
B. Akut Sol Kalp Yetmezliği
C. Akut Koroner Sendromlar

3. DİĞER
A. Feokromasitoma
B. Eklempsi
C. Akut Böbrek Yetmezliği
D. Spinal Kord Sendromları
E. CABG Sonrası Hipertansiyon

Acil Kan Basıncı
Regülasyonu







Olgu 2: 68 yaşında erkek hasta

şiddetli nefes darlığı, boğulma hissi, öksürük, 
göğsünde sıkıntı hissi şikayetleri ile gece 
saat 05 00 de acil polikliniğe getirildi.

Ajite, taşipneik, konuşma güclüğü içinde,
Santral siyanozu ve wheezingi var
Son birkaç yıldır hipertansiyonu varmış, 
düzenli ilaç kullanmamış ve sigarayı
bırakmamış



Fizik muayene

• Hasta obez,NDS: 128 R
• TA: Sağ kol 280/130 sol   265/125 mm/Hg
• Solunum dakika sayısı 44, ekspiryum uzun

Whezing,orta zolardan başlayan krepitasyon 
• Santral siyanozu , aort odağında 2/6     
midsistolik ejeksiyon üfürümü apekste S4 
tespit edildi.



Tedavi

• Nasal oksijen
• Furosemid  2 ampul   İV
• 25 mg kaptoril çiğnetildi 
• EKG: Sinüs taşikardisi, D1.aVL,V5-V6 da  
2mm ST depresonu ve T (-) Saptandı
• Nitrogliserin 5 microgr/Kg dozundaİV 
başlandı
• Kan basıncı ve NDS takibi ile 40 microgr/Kg 
dozuna cıkıldı.



Takip

• BUN: 42 mg/dl, kreatinin: 1.7 mg /dl
• Troponin ve CK-MB  normal sınırlarda
• Hastanın 4 saat içinde genel durumu düzeldi

TA: 150/95 mm /Hg indi 
• Tele: Kardiyomegali, pulmoner venlerde 

dolgunluk, orta ve alt zonlarda intertisyel
imajlarda artış

• EKO: Sol ventrikül hipertrofisi, 
normal sistemik fonksiyon ve sol ventrikül
diyastolik fonksiyonu ve aort ve mitral  
kapakta dejeneratif değişiklikler      



TanTanıı: Kontrols: Kontrolsüüz kronik z kronik 
hipertansiyon zemininde hipertansiyon zemininde 
Akut Sol Kalp yetersizliAkut Sol Kalp yetersizliğğii



Nitrogliserin

Etki ve Farmakoloji:

- Arteriyoler dilatasyon ve venodilatasyon. 

- İ.v. verildiğinde etki hemen başlar. Yarı ömrü 4 dakikadır.

Endikasyonlar:

- Miyokardiyal iskemide kullanılır (koroner vazodilatatör etki)

- MI ya da AC ödemi şeklinde komplikasyon /uç organ hasarı
oluşturan hipertansiyonda (moderate hypertension) tercih edilmesi 
gereken ilaçtır.



IV Nitrogliserin

Kullanılış Şekli:
- Başlangıç infüzyon hızı: 5-20  g/dk

- Her 5 dk da bir 5 g/dk’lık artırımlar 
- Belirtiler düzelene kadar ya da yan etkiler infüzyonun kesilmesini 

gerektirene kadar

Yan Etkiler ve Kontrendikasyonlar:
- Başağrısı, taşikardi, bulantı, kusma, hipoksi, hipotansiyon



Tedavi

• 80 mg Telmisartan – 12.5 mg hidroklorotiazid 
kombinasyonu 

• Amlodipin 10 mg  tablet
• Furosemid 40 mg tablet  2X1/2 
• Sigarayı bırakması, düşük kalorili ve tuzsuz 

diyet önerildi



Jalta Konferansı – Şubat 4, 1945

1

2

3

Winston Churchill (1)
24.01.65
Hipertansif ensefalopati
Ve Demans

Josif Stalin (3)
05.03.53
Hipertansif Serebral kanama

Franklin D. Roosevelt (2)
12.04.45
Strok
Hipertansif  Serebral 
Kanama
Böbrek Yetmezliği





Yarılanma Ömrü



SKB DKB

JNC VI Önerilen                                 >50% 

Telmisartan 80mg 92% ~100%

JNC VI, 1997
Neutel J, 1998 / Telmisartan Study 202

Vadi:Tepe oranVadi:Tepe oranıı
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Sol Kalp Yetersizliği

• Seçkin ilaçlar nitroglycerin ve nitroprussidedir. 
• Akut akciğer ödemi mevcut ise furosemide, morfin 

ve oksijen de verilmelidir. 
• Beta adrenerjik blokerlerden kaçınılmalıdır. 





















Olgu 4 : 74 yaşında erkek hasta

Ani başlayan sırt ağrısı

• TA 210/125mmHg (sağ ve sol kol)
• Kaidelerde staz ralleri
• Aort odağında 2/6 sistolik ejeksiyon 

üfürümü













Aort diseksiyonu acil tedavi  

Amaç: Sistolik kan basıncını 100- 110’ çekmek

i.v. -bloker (Metoprolol 5 mg İv 
3X1
ve

Nitroprusside  



Akut Aort Diseksiyonu

• Ağır hipertansiyon ile birlikte şiddetli göğüs, sırt veya karın 
ağrısı ile gelen hastada akla getirilmelidir. 

• Tedavi çok hızlı bir şekilde başlatılmalı ve operasyon 
sırası ve sonrasında da sürdürülmelidir.

• Diyastolik kan basıncı hızla 100 mmHg’ye düşürülmeli, 
ardından da saatler içinde normotansif düzeyler 
sağlanmalıdır. 

• Seçkin tedavi nitroprusside ve beraberinde beta 
adrenerjik blokerdir. Labetalol de etkin olabilir.

• Hydralazine gibi direkt vazodilatatörlerden, refleks kalp 
debisi artışı sebebi ile kaçınılmalıdır. 



Hocamız Sami Zan’ın ders arası eğitsel sözleri...

Zamansız bir makama 
atanıyorsan harcıyorlar mı diye 
düşün!



VASODILATATÖR

Flushing,Baş ağrısı5dak/10-15dak0.1-0.3mcg/kg/dakFenoldopam

Hypotension,renal 
yetmezlik,hyperkalemia

20-30dak/6saat10-40mg IM,
1.25-5MG1V

Enalapril

Taşikardi. Aort Diss ve 
Mİ kontrendike

5-15dak/3-8saat10-20mgHydralazine

Taşikardi.kalp yet “. 
dikkat

5-10dak/1-4saat5-15mg/saatNicardipine

Flushing,Baş
ağrısımethemoglobi
n

1-5dak/3-5dak5-100mcg/dakNitroglycerine

Thiocyanate,cyanid 
toksisitesi

/1-2dak.0.25-10mcg/kg/dakNitroprusside

Yan etkiEtki BaşlamaDOZİLAÇ



Taşikardi ,flushing,baş
ağrısı

1-2 dak /3-10 dak5-15mg ivPhentolamine
(a1 bloker)

Hipotansyion,Kalp 
yetmezliği ve astım 
kacın

1-2dak/10-20dak200-500 mcg/kg/dakEsmolol
(b-1 selectif
bloker)

Kalp bloğu,ortostatik 
hipotansiyon, kalp ye. 
Ve astımda kontr 
endike

5-10dak /3-6saat20-80mgiv bolus 
her10 dak,2mg.dak 
infusion

Labetalol
(a+b bloker)

YAN ETKİBAŞLAMA HIZIDOZİLAÇ

ADRENERJİK İNHİBİTÖR



Özgül hipertansif ivedi durumlarda tedavi

Hipertansif ivedi durum Önerilen ilaç Kaçınılması gereken ilaç

HT ansefalopati Nitroprusside Sempatolitik

Serebrovasküler olaylar Nitroprusside 
Enalaprilat 
Labetalol

Nifedipine

Akut miyokard infarktüsü Nitroglycerin Nifedipine

Akciğer ödemi Nitroglycerin
Nitroprusside
Furosemide

Beta adrenerjik bloker

Aort diseksiyonu Nitroprusside+Beta-bloker Hydralazine

Böbrek yetersizliği Fenoldopam
Nicardipine 

Enalaprilat

Eklampsi Hydralazine 
Labetalol

Nitroprusside
Enalaprilat

Adrenerjik kriz Phentolamine
Nitroprusside
Labetalol   

Beta adrenerjik bloker



Acil hipertansiyon Acil hipertansiyon 
tedavisinde kullantedavisinde kullanıılan ilalan ilaççlar lar 

üülkemizde mevcutmu ?lkemizde mevcutmu ?



Ülkemizde bulunan hipertansif kriz tedavisinde 
kullanılabilen ilaçlar

Preparat adı Ticari şekli

Nitroglycerin Nitroglycerin
Perlinganit

25 mg ampul
10 mg ampul

Nitroprusside Nipruss 60 mg ampul

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

Captopril Kapril, Kaptoril 25-50 mg tablet

Amlodipine
Felodipine

5-10 mg film tablet

İsradipine DynaCirc-SRO 5 mg kapsül

Methyldopa Alfamet 250 mg film tablet

prazosin Minipress 1-2-5 mg tablet



Nitroprusside ve Fenoldopam

Devlin et al., Ann Pharmacotherap, 2004

$2.66
$597.60

maliyet:



Hocamız Sami Zan’ın ders arası eğitsel sözleri...

Gün ne kadar kötü geçerse 
geçsin, akşam mutlaka 
olur!



SabrSabrıınnıız iz iççin tein teşşekkekküür ederim...r ederim...


