ضزح تیواری :

هتفاٍت است.گاّی تِ غَرت خًَزیشی داخل تطي ٍ

تیوارستاى ًواسی تزرسی ٍ در غَرت لشٍم درهاى

آًَریسن عثارت است اس تشرگ ضذى یا تیزٍىسدگی

داخل تافت هغش اتفاق هی افتذ.

غَرت گیزد.

دیَارُ یک سزخزگ در اثز ضعف دیَارُ

عالئن دیگز ضاهل تغییز سطح َّضیاری ٍ حتی کَها،

سزخزگ.هْوتزیي علت خًَزیشی تحت عٌکثَتیِ

اختالالت حزکتی در دست ٍ پا،فلج اعػاب هغشی ،

آًَریسن هغشی هیثاضذ

استفزاغ ٍ تطٌج هی تاضذ.

آًَریسن هغشی چیست؟

تطخیع آًَریسن هغشی:

آًَریسن عزٍق هغشی ًاضی اس یک ضعف در جذار

اٍلیي اقذام تطخیػی اًجام سی تی اسکي هغشی

ضزیاى ّای (سزخزگ) هغشی است کِ تِ تذریج تِ

است.

علت تاال تَدى فطار در داخل عزٍق ،سثة تزجستگی

در هَارد هطکَک تزرسی هایع هغشی ًخاعی ( )CSF

ٍ ایجاد حثاب هی ضَد ٍ چَى جذار آى ّا ضعیف تز

ًیاس است ٍ ٍقتی پشضک تِ ضایعِ عزٍق هغشی ضک

اس جذار طثیعی ضزیاى ّا است هوکي است پارُ ضَد

کٌذ ،اقذام تعذی ضاهل سی تی آًضیَگزافی است کِ
 %95هَارد تیواری تطخیع دادُ

اهزٍسُ رٍش درهاى در آًَریسن ّای هغشی تِ
دٍ ًَع تقسین هی ضَد:

ٍ سثة خًَزیشی هغشی ضَد .فطار خَى تاال ،هػزف

تیص اس

سیگار ٍ استعوال تٌثاکَ خطز اتتال تِ آًَریسن هغشی

هیطَد.تعضی اٍقات تزای تطخیع قطعی اًضیَ گزافی

را افشایص هی دّذ.

دیجیتال اًجام هیطَد.

عالئن آًَریسن هغشی

درهاى آًَریسن هغشی:

پیذا کزدُ ٍ تا رّا کزدى هَاد خاظ یا تالَى،

عالئن خًَزیشی ًاضی اس آًَریسن هغشی تِ غَرت :

تیواراًی کِ دچار سزدرد ضذیذ ٍ ًاگْاًی ّوزاُ تا

ایي ضایعِ اس درٍى پز هیطَد.الثتِ احتوال

سزدرد تسیار ضذیذ ٍ ًاگْاًی است ٍ هعوَال تذٍى

عالئن یاد ضذُ هیگزدًذ السم است تِ غَرت

ساتقِ قثلی است ٍ در تیواراًی کِ قثال سزدرد ّای

اٍرصاًسی تَسط تین جزاحی عزٍق هغش ٍ اعػاب

 - 1رٍش عول جزاحی تاس :در ایي رٍش تا عول
جزاحی ،ضایعِ عزٍق را پیذا کزدُ ٍ تا
استفادُ اس کلیپس ّای هخػَظ ،آًَریسن
را هی تٌذًذ.کِ در تیص اس  %99هَارد درهاى
قطعی غَرت هیگیزد.
 - 2رٍش اًذٍٍاسکَالر :در ایي رٍش اس درٍى
عزٍق هغشی ،تا استفادُ اس کاتتز ٍ هَاد
هخػَظ ٍارد ضزیاى ضذُ ٍ آًَریسن را

هعوَلی داضتِ اًذ ،ایي سزدرد تسیار ضذیذتز ٍ

عَد اًَریسن در ایي رٍش تیطتز ٍ ّشیٌِ
تسیار تاالیی دارد ٍ ّوچٌیي السم است کِ

ّز اس چٌذ هذت آًضیَ گزافی هجذد اًجام

تذریج فعالیت در سهاى اتتال تِ ایي تیواری ّای عادی

ضَد

خَد را اس سز گیزیذ.
رصین غذاییتعذ اس جزاحی ،غذای پزفیثز هػزف

در داًطگاُ علَم پشضکی ضیزاس (تیوارستاى

ًواییذ تا اس سٍر سدى تِ ٌّگام اجاتت هشاج اجتٌاب

ًواسی)تِ عٌَاى هزکش ارجاع ایي تیواراى در

کٌیذ.

جٌَب کطَر ّز دٍ رٍش یاد ضذُ تَسط

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

اساتیذ گزٍُ جزاحی هغش ٍ اعػاب اًجام
هیطَد .

آنوریسم مغسی چیست؟

هزاقثت پس اس جزاحی:
 کٌتزل فطارخَى را جذی گزفتِ ٍ یاد
تگیزیذ.
 اس استوال دخاًیات تپزّیشیذ.
دارٍّا  :در غَرت لشٍم دارٍّای کٌتزل فطار خَى
ٍ آًتی تیَتیک تَسط پشضک تجَیش هیطَد .
فعالیت در سهاى اتتال تِ ایي تیواری :قثل اس جزاحی اس
فعالیت در سهاى اتتال تِ ایي تیواری سٌگیي یا
فطارآٍردى تِ خَد اجتٌاب کٌیذ .تعذ اس جزاحی ،تِ

هٌاتع

:

http://www.mdconsult.com/das/patient/body/2
38483380-3/1140172032/10041/30030.html.
Accessed March 2011.
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