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 آنوریسم مغسی چیست؟

 
یا تیزٍى سدگی دیَارُ عزخزي هغشی دراثزضؼف دیَارُ وِ عثة (تادوزدى)آًَریغن هغشی ػثارت اعت اس اتغاع

ایي اختالل هوىي  .آًَریغن ّا هوىي اعت پارُ ؽذُ ٍ عثة خًَزیشی هغشی گزدًذ. تزخغتگی ٍ ایداد حثاب هی ؽَد

اعت دراثز تیواریْایی وِ دیَارُ ػزٍق خًَی را ضؼیف وزدُ یاآعیة هی سًٌذ، ایدادؽَد تزخی اس ػلل  آى ػثارتٌذ 

 :اس

 ضزتِ تِ عز، ػفًَت، اعتفادُ اس دارٍّای رٍاى گزداى هثل وَواییي یا آهفتاهیي. 

 فؾارخَى تاال، هقزف الىل 

 تیواریْای خًَی هثل ّوَفیلی، آًوی داعی ؽىل 

 تیواریْای وثذی، اختالالت ػزٍلی هادرسادی 

 هقزف دارٍّای رلیك وٌٌذُ خَى، وؾیذى عیگار 

 داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ٍ خذهات تْذاؽتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزعتاری–هؼاًٍت درهاى 

 بیمارستان سینا
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 تیواریْای ولیَی هثل ولیِ پلی ویغتیه 

 تیواریْای تافت ّوثٌذ .

 

 عالئم بیماری

آًَریغن ّای وَچه ٍ . درهَرد آًَریغن ّایی وِ پارُ ًؾذُ اعت ػالئن تِ عایش ٍ عزػت رؽذ آًَریغن تغتگی دارد

آًَریغن ّایی وِ تِ فَرت هذاٍم رؽذ هی وٌٌذ هی تَاًٌذ هَخة افشایؼ فؾار . تذٍى تغییزات هؼوَالً ػالئوی ًذارًذ

 :داخل هغش ؽذُ، هٌدزتِ تزٍسػالئن سیزگزدًذ

  ضؼف ٍ وزختی در تاسٍ ٍ عاق پا

   اختالالت تیٌایی ٍتىلن

 حوالت تؾٌدی 

ایي ػالئن .   اگز خَى اسآًَریغن ًؾت وٌذ ٍ یا آًَریغن پارُ ؽَد، ػالئن تیواری تِ ؽىلی حادتزٍؽذیذتز تزٍس هی وٌذ

 :ػثارتٌذاس

 عزدرد ؽذیذ ٍ ًاگْاًی ّوزاُ تا تَْع ٍ اعتفزاؽ 

 ضؼف ٍ تی حغی فَرت، تاسٍ، عاق پاخقَفا یه طزف تذى 
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 اختالل درراُ رفتي ٍ یا اختالل در حزوت تاسٍ ٍ عاق پا 

 گیدی ًاگْاًی،  اختالل تىلن یا ادران، تغییزات ؽخقیتی 

 اختالل تلغ 

 فمذاى تؼادل ٍ ّواٌّگی ٍ گیدی، تزط اسًَرٍ عفتی گزدى 

 احتوال تزٍس عىتِ هغشی 

 افت ؽذیذ َّؽیاری ٍ ووا 

 راههای تشخیصی

 CTA (آًضیَگزافی تَهَگزافی واهپیَتزی): ٍ درایي رٍػ اس هادُ رًگیCT SCAN تزای گزفتي تقاٍیز اس  

 .ػزٍق هغشی اعتفادُ هی ؽَد

 MRA(آًضیَگزافی رسًٍاًظ هغٌاطیغی) : ُایي رٍػ اسطزیك دعتگاMRIاًدام هی ؽَد. 

 درایي رٍػ تا یه واتتز اس طزیك ػزٍق ًاحیِ گزدى تِ داخل ػزٍق هغش ٍارد ؽذُ عپظ  :آًضیَگزافی هغش

 . ایي رٍػ درحال حاضزدلیك تزیي ؽیَُ تزرعی آًَریغن اعت . گزفتِ هی ؽَدXRAYهادُ رًگی تشریك ٍ تقَیز 

 درمان

. آًَریغن ّای تغیاروَچه ٍ در هحل خاؿ وِ احتوال پارگی آًْا ون اعت هؼوَالًًیاس تِ درهاى خافی ًذارًذ

 :تزاعاط عایش ٍ هحل آًَریغن درهاًْا ؽاهل هَاردسیزهی تاؽٌذ

 درهاى اًذٍٍاعىَالرآًَریغن یا فٌزگذاری(COILING : ) درایي رٍػ یه واتتز تِ داخل ػزٍق هغش اس

طزیك ؽزیاًْای هحیطی ٍارد هی ؽَد ٍ یه ٍعیلِ ؽثیِ فٌز  داخل آًَریغن گذاؽتِ هی ؽَد تا خزیاى خَى تِ داخل 

 .آًَریغن رالطغ ًوایذ

 ایي . درایي رٍػ یه ولیپ در لغوت پایِ آًَریغن لزاردادُ هی ؽَد  :استفاده از روش کلیپ گذاری

 .ولیپ اس ٍرٍد خَى تِ آًَریغن هواًؼت هی وٌذ
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 .تغتِ تِ هحل ٍ ًَع آًَریغن ٍ ؽزایط ػوَهی تیوار یىی اس ایي دٍ ؽیَُ هذاخلِ اًتخاب هی ؽَد

 مراقبت های پس از جراحی

 تزرعی هحل تزػ خزاحی اس ًظز ػفًَت ٍ رًٍذ التیام سخن. 

  تؼَیض پاًغواى تا تَخِ تِ ًظز پشؽه تا سهاًی وِ سخن ػاری اس تزؽحات ؽَد ٍ پظ اس آى هحل ػول، تاس

 .گذاؽتِ هی ؽَد

 عیگاروؾیذى، التیام سخن را تِ تا خیز هی اًذاسد تٌاتزایي اویذاً پیؾٌْادهی ؽَد عیگار تزن ؽَد. 

 :فعالیت

  ِدر فَرت تزٍس ػَارضی هثل ػذم حزوت پا ٍ یا ضؼف اًذام ّا تیوارتایغتی تزًاهِ فیشیَتزاپی تِ طَر هذاٍم داؽت

 . تاؽذ

 اس ٍعایل ووه حزوتی هاًٌذ ٍاوز اعتفادُ ؽَد. 

 اس تاًذوؾی خْت تاًذاصهتٌاٍب اًذام تحتاًی حتواً در تیواراًی وِ لادر تِ حزوت ػضَ ًیغتٌذ اعتفادُ ؽَد. 

 اعتفادُ اس رٍػ ّای واّؼ اضطزاب در تیوار هاًٌذ گذاؽتي هَعیمی هالین . 

  در تیواراًی وِ دچار تی حغی در ًَاحی هختلف تذى ؽذُ اًذ، اس لزاردادى اؽیا یا ظزٍف داؽ در وٌار

 .تیوارخَدداری ؽَد

  عاػت تغییز پَسیؾي دادُ 3تزای پیؾگیزی اس سخن تغتزدر فَرت اهىاى اس تؾه ّای هَاج اعتفادُ ؽَد ٍ ّز 

 .ؽَد

 درفَرت ایدادسخن تغتز، در فَرت اهىاى حتواً اس پاًغواى ّای خذیذ اعتفادُ ؽَد. 

  درهَرد تیواراًی وِ دچار ًمـ تیٌایی ؽذُ اًذ، ٍعایل هَردًیاس تیوار حتی االهىاى دردعتزط تاؽٌذ یا در هحل

 .ّایی وِ لثال تَعط تیوارؽٌاختِ ؽذُ تاؽذ لزارگیزًذ

 هزالة ػالئن تؾٌح تاؽیذ ٍ درفَرت تزٍس ػالئن تؾٌح تِ هزاوش درهاًی هزاخؼِ ؽَد. 
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  راًٌذگی، حضَر در ارتفاع ٍ یا فؼالیت تا دعتگاّْای خطزًان ٍ ؽٌاوزدى تا ٌّگام اخاسُ پشؽه هؼالح هوٌَع

 .اعت 

 عالئم هشذار دهنذه

 ّزگًَِ تغییزدر ػالئن حیاتی، هخقَفاً فؾارخَى 

  ّزگًَِ تغییز در عطح َّؽیاری هاًٌذ خَاب آلَدگی، عزدرد ؽذیذ، وٌذؽذى حزوات دعت ٍ پاٍ تذتزؽذى

 حظ ّای تیوارخقَفاً در فَرت ، عاق پا ٍ تاسٍ

 اختالالت حزوتی 

 اختالل تؼادل 

 عفتی گزدى 

 اختالل تٌفظ 

 

 

 

 

 

 

 

 


