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OLGU 1

•
 

MS, 34 yaşında, bankacı
•

 
Son 2 aydır gittikçe 
artan baş

 
ağrıları

 
var.

•
 

Baş
 

ağrılarını
 

iş
 

stresine 
bağlıyor.

•
 

Bilinen hastalığı
 

yok.
•

 
Kullandığı

 
bir ilaç

 
yok.

•
 

Alkol, sigara alışkanlığı
 yok.

•
 

Soygeçmişinde; baba 54 
yaşında ASKH’dan ex.



OLGU 1
•

 
MS, 21.Şubat.2011’de işten 
21:30 gibi eve geliyor. 
Annesine çok yorgun 
olduğunu, başının çok 
ağrıdığını, bir ağrı

 
kesici alıp 

yatacağını
 

söylüyor.

•
 

Gece annesi oğlunu kontrol 
etmek için odasına girdiğinde 
düzensiz nefes aldığını, 
hırıltılı

 
sesler çıkardığını

 
fark 

ediyor. Uyandırmaya 
çalışıyor; fakat başaramıyor.

•
 

112’den Acil yardım istiyor



OLGU 1
•

 
Evde ilk müdahalenin ardından 
hasta Acil servise getiriliyor.

•
 

İlk bakılan vitallerinden kan 
basıncı

 
240/130 mmHg olarak 

bulunuyor. Her iki kol ve alt 
ekstremiteden tekrarlanan 
ölçümleri 220-240/120-130 
mmHg arasında bulunuyor.

•
 

Gelişinde bilinci kapalı
 

olan ve 
GKS’u 7 olarak bulunan hasta 
hava yolunu koruma ve emniyete 
alma amaçlı

 
entübe ediliyor.

•
 

Monitorize edilen , damar yolu 
açılan ve rutinleri gönderilen 
hastaya kraniyal CT  çekiliyor.



OLGU 1
•

 
Hastaya çekilen  kraniyal CT 
normal geliyor, kraniyal MRI 
çektiriliyor . PRES ile uyumlu 
geliyor.

•
 

Hastaya hipertansif 
ensefalopati tanısı

 
konuluyor 

ve tedavisi başlanıyor.
•

 
İç Hastalıkları

 
YBÜ’de 

takibine devam edilen hasta 
3. gün uyanıyor ve ekstübe 
ediliyor.

•
 

YBÜ’ne yatışının 6. gününde 
ileri tetkik ve tedavi amaçlı

 Nefroloji servisine devir 
ediliyor. 



OLGU 2
•

 

AK, 54 yaşında,emekli,
•

 

Bilinen Tip 2DM, HT, gut ve ASKH 
hastalığı

 

var. İkili oral antidiyabetik 
ilaç, ikili antihipertansif ilaç, 
antiiskemik, antihiperlipidemik, 
antiagregan kullanıyor. 3 yıl önce 
geçirdiği MI sonrası

 

2 koroner  
damara stent konulma öyküsü

 

var.
•

 

Diyetine uymuyor. Morbid obez 
(BMI:47). 

•
 

Son 2 aydır açlık kan şekerleri 250 
mg/dL civarında seyrediyor. Yine 
aldığı

 

antihipertansiflere rağmen kan 
basıncı

 

değerleri 170-180/100-110 
civarında  seyrediyor. 

•
 

2 haftadır bacaklarında şişmesi ve 1 
haftadır da eforla göğüs ağrısı

 tarifliyor.



OLGU 2

•
 

Hasta  18.Nisan.2011  akşamı
 

yediği 
ağır bir yemekten sonra şiddetli 
göğüs ağrısı

 

ve nefes darlığı
 

ile 
hastaneye kaldırılıyor.

•
 

İlk bakıda taşikardik (150/dak), 
takipneik (40/dak), hipertansif 
(250/145 mmHg) ve dispneik olduğu 
görülüyor.

•
 

FM’de AC’lerde tabandan tavana 
kadar yaygın raller ve 
ekstremitelerde +++ ödem olduğu 
bulunuyor.

•
 

Monitorize edilen, damar yolu açılan 
hastadan; EKG, AC grafisi,  kardiyak 
enzim, Glu, BUN, kreatinin, elektrolit 
isteniyor.



OLGU 2

•
 

Hastanın çekilen EKG’si akut 
ön duvar MI ile, AC grafisi 
akut akciğer ödemi ile uyumlu 
geliyor. Kan şekeri 550 
mg/dL, idrarda ketonu +++,       
Glukoz ++++ geliyor.

•
 

Kardiyak enzimleri de yüksek 
gelen hasta ileri tedavi için 
koroner yoğun bakım 
ünitesine yatırılıyor.

2 ay önceki yeni



OLGU 3

•
 

YK, 87 yaşında, emekli
•

 
Bilinen HT ve osteoartrit dışında 
hastalığı

 
yok.

•
 

Ağrı
 

kesiciler ve antihipertansif 
tedavi kullanıyor.

•
 

Şiddetli sırt ağrısı
 

ve karın 
ağrısı

 
nedeni ile 21. Haziran. 

2010’da acil servise yakınları
 tarafından getiriliyor.

•
 

Girişte vitallerinden KB:230/150 
mmHg ve nabız:145/dak olarak 
bulunuyor.

•
 

Monitorize ediliyor, damar yolu 
açılıyor. EKG, AC grafisi ve 
rutinleri isteniyor.



OLGU 3

•
 

EKG’de sinüs taşikardisi, AC 
grafisinde mediastinal genişleme 
var olan hastaya kontrastlı

 Toraks CT
 

çektiriliyor. 

•
 

Toraks CT sonucu Aort 
diseksiyonu tesbit edilen  hasta 
ileri tetkik ve tedavi amacıyla 
Kalp-Damar cerrahisi yoğun 
bakım ünitesine  yatırılıyor.

Toraks CT



OLGU 4

•
 

SE, 68 yaşında, ev hanımı
•

 
15 yıldır HT hastası

 
ve ilaç

 kullanıyor.
•

 
Hipertansiyon polikliniğine rutin 
kontrole geldiğinde ölçülen kan 
basıncı

 
değeri 190/120 mmHg 

bulunduğu için acile 
yönlendiriliyor.

•
 

Hastanın ek şikayeti yok.
•

 
Acilde tekrarlanan kan basıncı

 ölçümleri 185-195/110-120 
mmHg civarında bulunuyor.



OLGU 4

•
 

Ek semptomu yok, fizik 
muayenesi tansiyon dışında 
normal. Göz dibi normal. BUN, 
kreatinin, elektrolit değerleri, 
idrar tetkiki, EKG ve AC 
grafisi normal.

•
 

Hasta 1-2 saat dinlendirilip, ek 
oral antihipertansif verildikten 
sonra kontrol KB değeri 
155/85 olarak geliyor. Hasta 
ilaçlarının ayarlanması

 
ve 

kontrol önerileri ile polikliniğe 
yönlendirilerek acil servisten 
taburcu ediliyor.



•
 

Hipertansiyon tüm dünyada ve ülkemizde 
en yaygın kronik hastalıklarından biridir.

•
 

Türkiye’de insidansı
 

%31.8 
•

 
Tüm dünyada ise 1 milyardan fazla kişi 
hipertansif…



•
 

Hipertansif olguların yaklaşık %1’i 
yaşamlarının herhangi bir döneminde 
hipertansif aciller tablosu ile acil 
servislere başvurmakta…



Hipertansif aciller
Diyastolik kan basıncı>120 mmHg

Hipertansif acil
(emergency)

Hipertansif öncelikli
(urgency)

Ölçüm doğru mu? ( yeterli istirahat, uygun manşon vb?)
Reaktif mi? (Beyaz önlük, sempatomimetik kullanımı, ağrı, anksiyete, 

alkol bırakma vb)



Hipertansif Acil (Emergency)Durum

•
 

Kan basıncında ciddi yükselme ile birlikte,
»

 
Beyin

»
 

Kalp
»

 
Böbrek

gibi hedef organlarda yeni ortaya çıkmış
 

veya ilerleyici karakterde 
hasar ve fonksiyon bozukluğu bulgularının var olmasıdır.



Hipertansif Acil (Emergency)Durumlar

•
 

Akut nörolojik patolojiler
»

 
Hipertansif ensefalopati

»
 

İskemik inme
»

 
Hemorajik inme

•
 

Akut miyokard iskemisi-infarktüsü
•

 
Akut konjestif kalp yetmezliği

•
 

Aort diseksiyonu
•

 
Akut böbrek yetmezliği

•
 

Hipertansif retinopati
•

 
Eklampsi

•
 

Postoperatif hipertansiyon
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25 serebral infarkt

akut akciğer
ödemi
hipertansif
ensefalopati
akut kalp
yetmezliği
akut koroner
sendrom
serebral
hemoraji
eklampsi

Görülme sıklığı,%

Hipertansif acil (emergency) durumda hedef organ hasarı
 

görülme sıklığı

aort diseksiyonu



Hipertansif acil (emergency) durumda hastaya yaklaşım

•
 

Hikaye

•
 

Fizik Muayene

•
 

Laboratuvar

Hipertansiyon tanısı

 

varlığı
Kullandığı

 

ilaçlar
Alışkanlıkları

Sistemlere yönelik başağrısı, görme 
bulanıklığı, göğüs ağrısı, nefes darlığı

 

vb 
semptomlar

Kan basıncının tekrarlayan ölçümleri, 
ekstremitelerden ölçümler

Bilinç

 

durumu 
KVS muayenesi
SSS muayenesi

Solunum sistemi muayenesi
Göz dibi vb

Kan sayımı, BUN, kreatinin, elektrolitler
İdrar tetkiki, 

EKG, AC grafisi, 
Ekokardiyografi, 

Beyin CT, Abdominal, vasküler USG



Hipertansif acil (emergency) durum tedavisine 
genel yaklaşım

•
 

JNC-7’e göre;
•

 
Kan basıncı

 
ilk 1-2 saatte başlangıç değerinin 

%20-25’i kadar düşürülmeli
(Kan basıncının hızla normal sınırlara getirilmesi 

serebral, renal, kardiyak kan akımının bozulmasına, 
bu organlarda iskemi, infarktlara yol açar)

•
 

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

•
 

Sonraki 24-48 saatte kan basıncı
 

normal değerlere 
doğru düşürülebilir



Hipertansif acil (emergency) durum 
tedavisine genel yaklaşım

•
 

Hastalara tedavi;
-Mümkünse yoğun bakım 

ünitesinde,
-Yakın izlemle,
-Tercihen intrarteriyel 

invaziv kan basıncı
 monitorizasyonu ile ve

-Parenteral 
antihipertansif tedavi 
uygulanarak 
yapılmalıdır.



Hipertansif acil (emergency) durum 
tedavisinde kullanılacak ilaçların özellikleri

•
 

Hızlı
 

etkili olmalı,
•

 
Reversibilitesi olmalı,

•
 

Titre edilebilmeli,
•

 
Yan etkisi olmamalıdır.

Henüz böyle bir ilaç
 

yok





Hipertansif acil (emergency) durumlarda ilaç
 seçenekleri

Hipertansif acil durum Önerilen ilaçlar

Akut aort diseksiyonu Nitroprussid+esmelol , labetolol
Hipertansif ensefalopati Nitroprussid*, labetolol, nikardipin, 

fenoldopam
Akut pulmoner ödem Nitrogliserin, Nitroprussid ve/veya iv diüretik

Akut koroner sendrom Nitrogliserin ve/veya esmelol

İskemik inme Trombolitik tedavi uygulanacak ve KB>185/110 
ise: esmolol, nitrogliserin
KB>230/140 ise: nitroprussid 

Hemorajik inme Nitroprussid*, labetolol, nikardipin, esmelol

Eklampsi Hidralazin, Labetolol veya Nikardipin, 
Magnezyum

Postoperatif hipertansiyon Nikardipin, labetolol,  esmelol

Akut böbrek yetmezliği Nitroprussid *, fenoldopam, nikardipin, 
labetolol, diyaliz



Acil HT tedavisinde 
Nifedipine  KONTRENDİKEDİR
Kan basıncı

 
düşüşü

 
titre edilemez

Koroner hastalıkta angina 
alevlenmesine
Malign HT’da intrakraniyal basınç

 artışı
 

ile herniasyona yol açabilir.



Hipertansif Öncelikli (Urgency) Durum

•
 

Kan basıncında önemli oranda yükselme olmasına 
rağmen (diyastolik kan basıncı

 
sıklıkla >120 mmHg) 

akut organ hasarı
 

bulgularının olmamasıdır.
•

 
Fakat tedavisiz kalırsa organ hasarı

 
gelişme 

potansiyeli vardır. 
•

 
Ayaktan oral ilaçlar ile tedavi edilir.



Hipertansif Öncelikli (Urgency) Durumlar

Akselere-malign hipertansiyon
Böbrek transplantasyonu sonrası

 
şiddetli 

hipertansiyon
 İlaca bağlı

 
hipertansiyon

Aşırı
 

dozda sempatomimetik ajanlar
 Postoperatif hipertansiyon
Geniş

 
vücut yanıkları

Antihipertansif ajanın ani kesilmesinden sonra 
geri tepkime (rebound) hipertansiyonu vb gibi 
durumları

 
sayabiliriz..



Papil ödemi olan hastalar (Keith-Wagener retinopati 
sınıflamasına göre evre4)

Göz dibinde hemoraji ve eksuda olan hastalar

Malign Hipertansiyon:Malign Hipertansiyon:

Akselere Hipertansiyon:Akselere Hipertansiyon:

Akselere-Malign Hipertansiyon



Hipertansif Öncelikli (Urgency) Durum

•
 

Kullanılabilecek ilaçlar;
•

 
Beta blokerler (metoprolol vb)

•
 

Kalsiyum kanal blokerleri (Amlodipin, nifedipin vb)
•

 
ACE inhibitörleri (Enalapril, kaptopril, lizinopril  vb)

•
 

ARB’ler (Losartan, valsartan vb)
•

 
Diüretikler (tiyazid  grubu vb)

•
 

Alfa bokerler (doksazosin, prazosin vb)



Peki bizim hastalar
nasıl tedavi edildi?



Türkiye’de hipertansif acil durumlarda

kullanılan hangi ilaçlar var?



Türkiye’de parenteral olarak
Nitrogliserin, Nitroprussid,

Esmolol ve
 

Furasemid kullanılabilir.

Nitroprussid (Nipruss-60 mg)
Arteriyel>venodilatasyon

Etkili, kısa ömürlü, en sık kullanılan 
ilaç; ama ışıktan korunmalı, damar
dışına kaçmamalı, yüksek dozda ve

uzun süreli kullanılmamalı.
TOKSİK

Nitrogliserin (Perlinganit-10 mg)
Venöz>arteriyel dilatasyon

Etkili, kısa ömürlü; ama çabuk 
tolerans gelişiyor, sık baş

 
ağrısı

 
ve

Refleks taşikardi yapıyor.

Esmolol (Brevibloc)
Vazodilatatör değildir. Negatif 

İnotrop ve kronotroptur. Bradikardi
yapar. Tirotoksikozda ve postoperatif 
gelişen hipertansiyonda sık kullanılır.



•
 

OLGU 1;
 

HİPERTANSİF 
ENSEFALOPATİ

 
NİTROPRUSSİD 

KULLANILDI.
•

 
OLGU 2;

 
AKUT KORONER SENDROM 

VE AKUT AKCİĞER ÖDEMİ
 NİTROGLİSERİN, DİÜRETİK, ASA 

OKSİJEN, MORFİN KULLANILDI. 
•

 
OLGU 3;

 
AORT DİSEKSİYONU       

NİTROPRUSSİD, ESMOLOL VERİLDİ.



•
 

OLGU 4
 

ACİLDE TEDAVİ
 

EDİLMELİ
 MİYDİ?

•
 

ŞART DEĞİLDİ. KAPTOPRİL DİL ALTI 
VERİLDİKTEN SONRA HASTA 
İSTİRAHAT ETTİRİLDİ.

•
 

KULLANDIĞI İLACIN DOZU ARTIRILDI, 
TUZSUZ YEMESİ

 
SÖYLENDİ

 
VE YARIN 

POLİKLİNİĞE GELMESİ
 

ÖNERİLDİ. 
TABURCU EDİLDİ.



ÖZET

•
 

Ani kan basıncı
 

yüksekliği ile acile başvuran hasta ayrıntılı
 

olarak 
uç

 
organ hasarı

 
açısından değerlendirilmelidir.

•
 

Antihipertansif tedavi uygulanırken organlardaki perfüzyonu 
bozacak  kan basıncı

 
düzeyleri hedeflenmemelidir. 

•
 

Antihipertansif seçiminde ve kan basıncı
 

düşürülmesinde 
etkilenen uç

 
organ göz önünde bulundurulmalıdır.

•
 

Hipertansif acil durumlarda rakamlar değil, hasta tedavi 
edilmelidir.

•
 

Tedavide öncelikle “hastaya
 

zarar vermeme”
 

ilkesi göz 
önünde tutulmalıdır.



Teşekkürler…

Kilonuzu 
koruyun

KB’nızı
kontrol
altında 
tutun

Kalp
sağlınızı
koruyun

Uzun ve 
Sağlıklı
Yaşayın..
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