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Tôi 67 tuổi, vừa bị tăng huyết áp  kịch phát. Xin hỏi bác sĩ bệnh có biến chứng nguy hiểm nào
không?

      

Trần Văn Đông (Hà Tĩnh)

      

  Tăng huyết áp kịch phát dẫn đến phình tách động mạch chủ.        Biến  chứng thường gặp
nhất của tăng huyết áp kịch phát (THAKP) là suy tim  trái cấp tính (cả thất trái và nhĩ trái, làm
cho bệnh nhân đồng thời  xuất hiện phù phổi cấp. THAKP có thể dẫn đến vỡ mạch máu não
gây ra  những dấu hiệu thần kinh khu trú như liệt nửa người, liệt nửa mặt  và/hoặc liệt cơ vùng
hầu họng làm cho người bệnh khó nói, khó nuốt. Nặng  hơn, bệnh nhân có thể bị hôn mê ngay
trong những giờ đầu, dẫn đến tàn  phế hoặc tử vong. THAKP có thể dẫn đến tách thành động
mạch chủ. Lớp áo  trong và giữa của động mạch chủ của những người bị THA thường bị xơ
vữa,  khi áp lực lên thành động mạch tăng lên đột ngột do huyết áp tăng có  thể làm nứt và vỡ
lớp áo trong và giữa của thành động mạch chủ. Từ đó  máu sẽ chảy vào các khe nứt gây phình
và tách động mạch chủ. THAKP là  một trong những nguyên nhân dẫn đến suy thận cấp. Mù
vĩnh viễn cũng là  một hậu quả do THAKP gây ra, đó là tình trạng xuất huyết nặng ở đáy mắt 
và vỡ động mạch trung tâm võng mạc khi huyết áp tăng quá cao và đột  ngột. Tất cả các biến
chứng của THAKP đều đặc biệt nguy hiểm vì thế  người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ chỉ định
điều trị của bác sĩ và tái  khám định kỳ, nếu thấy có dấu hiệu nào khác thường cần phải đến
ngay cơ  sở y tế.  
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