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İntrapartum veya Postpartum Şiddetli Hipertansiyon Tedavisinde Başlangıç Olarak 

LABETOLOL    Kullanılan Yönetim Algoritması 

 

 

 

 

 
 

15 dk sonra ölçülen kan basıncı hala yüksek İSE 

20 mg IV labetolol  infüzyonunu 2 dakikayı aşan sürede yap 

 

Kan basıncı ölçümünü 10 dakika sonra tekrarla ve ölçüm sonucunu kaydet. 

Sistolik veya diyastolik kan basıncı yüksekliği hala devam ediyor İSE 

40 mg IV labetolol  infüzyonunu 2 dakikayı aşan sürede yap 

Eğer kan basıncı sınırın altındaysa, tansiyon takibine devam et** 

 

Kan basıncı ölçümünü 10 dakika sonra tekrarla ve ölçüm sonucunu kaydet. 

Sistolik veya diyastolik kan basıncı yüksekliği hala devam ediyor İSE 

80 mg IV labetolol  infüzyonunu 2 dakikayı aşan sürede yap 

Eğer kan basıncı sınırın altındaysa, tansiyon takibine devam et** 

 

Kan basıncı ölçümünü 10 dakika sonra tekrarla ve ölçüm sonucunu kaydet. 

Sistolik veya diyastolik kan basıncı yüksekliği hala devam ediyor İSE 

10 mg IV hidralazin infüzyonunu  2 dakikayı aşan sürede yap 

Eğer kan basıncı sınırın altındaysa, tansiyon takibine devam et** 

 

Kan basıncı ölçümünü 20 dakika sonra tekrarla ve ölçüm sonucunu kaydet. 

Sistolik veya diyastolik kan basıncı yüksekliği hala devam ediyor İSE 

acilen   perinatoloji, dahiliye veya anestezi konsültasyonu iste. 

 

**Kan basıncı sınırın altına düştükten sonra; birinci saatte 10 dakikada bir, ikinci saatte 15 

dakikada bir, üçüncü saatte 30 dakikada bir, dördüncü saat ve sonrasında saatte bir kan basıncı 

ölçümlerini tekrarla. 

 

Gerekli durumlarda kan basıncı takip ve tedavisi  hastaya özel olarak yeniden planlanabilir.  

Yan etkiler ve kontraendikasyonlar olabileceği unutulmamalıdır. 

 

 

I 

Sistolik kan basıncı ≥160 mmHg  ya da  diastolik kan basıncı ≥ 110 mmHg 

DOKTORA HABER VER. 
Fetus canlı ve doğum eylemi başlamamış ise fetal izlemi başlat. 
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İntrapartum veya Postpartum Şiddetli Hipertansiyon Tedavisinde Başlangıç Olarak 

HİDRALAZİN     Kullanılan Yönetim Algoritması 

 

 

 

. 

 

 

15 dk sonra ölçülen kan basıncı hala yüksek ise; 

5 mg ve ya 10mg IV hidralazin infüzyonunu  2 dakikayı aşan sürede yap 

 

Kan basıncı ölçümünü 20 dakika sonra tekrarla ve ölçüm sonucunu kaydet. 

Sistolik veya diyastolik kan basıncı yüksekliği hala devam ediyor İSE 

10 mg IV hidralazin  infüzyonunu  2 dakikayı aşan sürede yap 

Eğer kan basıncı sınırın altındaysa, tansiyon takibine devam et** 

 

Kan basıncı ölçümünü 20 dakika sonra tekrarla ve ölçüm sonucunu kaydet. 

Sistolik veya diyastolik kan basıncı yüksekliği hala devam ediyor İSE 

20 mg IV hidralazin  infüzyonunu 2 dakikayı aşan sürede yap 

Eğer kan basıncı sınırın altındaysa, tansiyon takibine devam et** 

 

Kan basıncı ölçümünü 20 dakika sonra tekrarla ve ölçüm sonucunu kaydet. 

Sistolik veya diyastolik kan basıncı yüksekliği hala devam ediyor İSE 

20 mg IV labetolol infüzyonunu 2 dakikayı aşan sürede yap 

Eğer kan basıncı sınırın altındaysa, tansiyon takibine devam et** 

 

Kan basıncı ölçümünü 10 dakika sonra tekrarla ve ölçüm sonucunu kaydet. 

Sistolik veya diyastolik kan basıncı yüksekliği hala devam ediyor İSE 

40 mg IV labetolol infüzyonunu 2 dakikayı aşan sürede yap 

acilen  perinatoloji, dahiliye veya anestezi konsültasyonu iste. 

 

**Kan basıncı sınırın altına düştükten sonra; birinci saatte 10 dakikada bir, ikinci saatte 15 

dakikada bir, üçüncü saatte 30 dakikada bir, dördüncü saat ve sonrasında saatte bir kan basıncı 

ölçümlerini tekrarla. 

 

Gerekli durumlarda kan basıncı takip ve tedavisi  hastaya özel olarak yeniden planlanabilir. 

Yan etkiler ve kontraendikasyonlar olabileceği unutulmamalıdır. 

 

 

 

 

Sistolik kan basıncı ≥160 mmHg  ya da  diastolik kan basıncı ≥ 110 mmHg 

DOKTORA HABER VER. 
Fetus canlı ve doğum eylemi başlamamış ise fetal izlemi başlat. 



3 
 

İntrapartum veya Postpartum Şiddetli Hipertansiyon Tedavisinde Başlangıç Olarak 

ORAL  NİFEDİPİN Kullanılan Yönetim Algoritması 

 

 

 

 

 

 

15 dk sonra ölçülen kan basıncı hala yüksek ise; 

 10 mg  oral nifedipin ver 

 

Kan basıncı ölçümünü 20 dakika sonra tekrarla ve ölçüm sonucunu kaydet. 

Sistolik veya diyastolik kan basıncı yüksekliği hala devam ediyor İSE; 

20 mg  oral nifedipin ver 

Eğer kan basıncı sınırın altındaysa, tansiyon takibine devam et** 

 

Kan basıncı ölçümünü 20 dakika sonra tekrarla ve ölçüm sonucunu kaydet. 

Sistolik veya diyastolik kan basıncı yüksekliği hala devam ediyor İSE; 

20 mg  oral nifedipin ver 

Eğer kan basıncı sınırın altındaysa, tansiyon takibine devam et** 

 

Kan basıncı ölçümünü 10 dakika sonra tekrarla ve ölçüm sonucunu kaydet. 

Sistolik veya diyastolik kan basıncı yüksekliği hala devam ediyor İSE 

40 mg IV labetolol infüzyonunu 2 dakikayı aşan sürede yap 

Eğer kan basıncı sınırın altındaysa, tansiyon takibine devam et** 

 

Kan basıncı ölçümünü 20 dakika sonra tekrarla ve ölçüm sonucunu kaydet. 

Sistolik veya diyastolik kan basıncı yüksekliği hala devam ediyor İSE; 

acilen   perinatoloji, dahiliye veya anestezi konsültasyonu iste. 

 

**Kan basıncı sınırın altına düştükten sonra; birinci saatte 10 dakikada bir, ikinci saatte 15 

dakikada bir, üçüncü saatte 30 dakikada bir, dördüncü saat ve sonrasında saatte bir kan basıncı 

ölçümlerini tekrarla. 

 

Gerekli durumlarda kan basıncı takip ve tedavisi  hastaya özel olarak yeniden planlanabilir. 

Yan etkiler ve kontraendikasyonlar olabileceği unutulmamalıdır. 

 

 

 

 

Sistolik kan basıncı ≥160 mmHg  ya da  diastolik kan basıncı ≥ 110 mmHg 

DOKTORA HABER VER. 
Fetus canlı ve doğum eylemi başlamamış ise fetal izlemi başlat. 
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Semptomatik Hastada  15 dak beklemeden hemen basamakları uygula. 

Nabız < 60/ dak ise hidralazin ya da nifedipin tercih et. 

Nabız > 110/ dak ise labetolol tercih et. 

İdrar çıkımı yoksa nifedipin tercih et. 

 

 

PULMONER ÖDEM  bulguları var ise tedaviye 15 dak beklemeden 

hemen başla ve Nitrogliserin (Gliserol trinitrat) tercih et.  Acilen kardiyoloji ve 

ya dahiliye konsültasyonu iste. 

 

 Perlinganit  infüzyonunu 5 mikrogram/dak ile başla; 1 ampul (10 mg./ml) 

perlinganit 100 mlt serum fizyolojik içine konularak 3mlt/saat infüzyon hızında 

verilir.  

 İstenen hemodinamik ya da klinik etki ortaya çıkana kadar her 5-

10 dak’da bir 5-10 mikrogram/dak artırılabilir. 

 Perlinganit maksimum dozu 100 mikrogramdır. Yakın 

hemodinamik takip gerekir. Serebrovasküler hastalık varsa 

dikkatli kullanmak gerekir. 

 

 

    YAN ETKİLER 

 Labetolol neonatal bradikardiye neden olabilir. Astım, konjestif kalp 

yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. 

 Hidralazin maternal hipotansiyon riskini arttırabilir (Sistolik kan 

basıncı ≤ 90 mmHg). 

 Nifedipin  maternal taşikardi yapabilir 
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Data from National Heart, Lung, and Blood Institute. The seventh report of the Joint National Committee on Prevention, 

Detection, Evaluation, and and Treatment of High Blood Pressure. NIH Publication  No. 04-5230. Bethesda (MD): NHLBI; 

2004. http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/jnc7full.pdf 

Emergent Therapy For Acute –Onset, Severe Hypertension During Pregnancy And The Postpartum Period. Committee 

Opinion. No.623. The American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2015;125:521-5. 

 

 

 POSTPARTUM TANSİYON TAKİBİ 

Ciddi preeklampsi tanısı almış lohusalar 

  

 Tansiyon ≥ 160/110 mmHg ise 1 saat içinde acil tedavi düzenlenmelidir.  

 Dâhiliye, kardiyoloji bölümlerince konsülte edilmeli. 

 Postpartum dönemde  en az 72 saat süreyle hastanede izlenmeli ve 4 saatte 

1 tansiyon ölçümü yapılmalı. 

 Kan basıncı 150/100 mmHg altına düşen, laboratuvar değerleri normal 

asemptomatik  hastalar 3-4.günlerde taburcu edilebilir. Taburculuktan sonra 

2 hafta süreyle 2 günde bir tansiyon ölçülmeli.  

 Semptomatik hastalar yatarak takip edilmeli.  

 


