جذاشذگی آئورت:
جذاؽذگی آئَرت یه هَلعیت تْذیذ آهیش اعت وِ در داخل

 آتزٍاعىلزٍس یا عخت ؽذى دیَارُ عزٍق

ایي طزیك تشریك هی وٌذ ٍ تصَیزّایی اس للب هی گیزد وِ بِ

 عفًَتْایی هاًٌذ عفلیظ وِ یه بیواری

تؾخیص ووه هی وٌذ.

الیِ ّای آئَرت خًَزیشی سخ هی دّذ ٍ الیِ ّا را اس ّن جذا

هماربتی اعت ٍ گاّاً باعث بیزٍى سدگی

هی وٌذ .آئَرت دارای عِ الیِ اعت:

آئَرت هی ؽَد.

 الیِ داخلی
 الیِ بیٌابیٌی یا هاّیچِ ای
 الیِ بیزًٍی
آئَرت بشرگتزیي عزخزي بذى اعت وِ خَى را اس للب بِ

عالیم:

درمان
درهاى بغتگی بِ هحل جذاؽذگی آئَرت دارد .در صَرتیىِ

 درد ؽذیذ ٍ ًاگْاًی در سیز جٌاغ عیٌِ وِ

جذاؽذگی آئَرت در لغوت باال رًٍذُ آى باؽذ درهاى

بِ طزف ؽاًِ  ،گزدى ،باسٍّا ،بیي دٍتا وتف

جزاحی بیؾتز اعتفادُ هی ؽَد وِ در ایي عول جزاحی پارگی

ٍ ووز وؾیذُ هی ؽَد.

الیِ ّای آئَرت با بخیِ دٍختِ هی ؽَد ٍ اگز ایي جذاؽذگی

 وَتاُ ؽذى تٌفظ

در لغوت پاییي رًٍذُ باؽذ درهاى بز اعاط وٌتزل فؾارخَى

 لغوت باال رًٍذُ وِ بِ للب هتصل اعت

 عزق وزدى

هی باؽذ.

 لَط آئَرت

 گیجی

 لغوت پاییي رًٍذُ وِ اس لفغِ عیٌِ بِ ؽىن هی

 ضعف ٍ غؼ

توجه به نکات سیز بسیار مهم می باشذ:

بیزٍى حول هی وٌذ ٍ اس عِ لغوت تؾىیل ؽذُ اعت:

رٍد ٍ بِ دٍ لغوت تمغین هی ؽَد وِ بِ پاّا هی

 احغاط عبىی عز

رٍد.

 فؾار خَى باال ٍ ًبض تٌذ

جذاؽذگی آئَرت بیؾتز در هزداى بیي  60تا  70عال اتفاق

 صذاّای اضافی در للب

هی افتذ ٍلی در هزداى حذٍد  40عال ًیش هوىي اعت دیذُ

 عىتِ هغشی ٍ حولِ للبی

ؽَد.
علل بیماری
ایي بیواری سهاًی ایجاد هی ؽَد وِ بِ دلیل یه علت
ًاؽٌاختِ یه پارگی در الیِ داخلی آئَرت ایجاد هی ؽَد ٍ در
ًتیجِ خَى بیي الیِ داخلی ٍ خارجی آئَرت لزار هی گیزد ٍ
آًْا را اس ّن جذا هی وٌذ.
ریسک فاکتور
اس هْوتزیي عللی وِ ؽاًظ ابتال بِ ایي بیواری را افشایؼ هی
دّذ هی تَاى بِ هَارد سیز اؽارُ وزد:
 فؾار خَى باال

روشهای تشخیص:
اگز پشؽه بز اعاط تاریخچِ بیواری ٍ هعایٌِ
فیشیىی هؾىَن بِ جذاؽذگی آئَرت ؽَد
آسهایؾاتی اس لبیل عی تی اعىي ،ام آر آی ٍ اوَ اس
راُ هزی را تَصیِ هی وٌذ .در اوَ اس راُ هزی پشؽه
یه ٍعیلِ ای را اس دّاى ٍارد هی وٌذ ٍ اس راُ هزی
یىغزی عىغْایی را اس للب هی گیزد .در
آًضیَگزافی ّن پشؽه یه لَلِ بغیار باریه را اس
راُ عزخزي پا ٍارد آئَرت هی وٌذ ٍ هادُ رًگی را اس

 کنتزل فشارخون :ایي بیواری بیؾتز در افزادی رخ
هی دّذ وِ دارای فؾارخَى باالیی هی باؽٌذ .لذا
وٌتزل فؾار خَى با دارٍ در صَرت تجَیش تَعط
پشؽه بغیار هْن هی باؽذ.
 بزای بیؾتز بیواراى؛ ّذف اس درهاى ایي اعت وِ عذد
باالیی فؾار خَى بِ ووتز اس

 ٍ 140عذد پائیٌی بِ

ووتز اس 90بزعذ.
 رصیم غذایی کم نمک را رعایت نماییذ .دلت داؽتِ
باؽیذ غذاّایی هثل عَعیظ ٍ والباط ،غذاّای
وٌغزٍ ؽذُ ،غذاّای آهادُ )  ٍ ( fast foodاعٌه
ّا هثل چیپظ ٍ پفه حاٍی همذار سیادی ًوه
ّغتٌذ.
ٍ سى خَد را هتٌاعب ًگِ داریذ  .در صَرتیىِ اضافِ
ٍسى داریذ سیز ًظز یه هؾاٍر تغذیِ ٍسى خَد را بِ
حذ هتٌاعب بزعاًیذ.

ّ زگش دارٍی ضذ فؾار خَى را عزخَد ون یا لطع
ًىٌیذ حتی اگز فؾارخَى ؽوا بِ حذ طبیعی رعیذُ
باؽذ .ایي وار بغیار خطزًان هی باؽذ.
 اعتزط هی تَاًذ فؾارخَى را باال ببزد بٌابزایي رٍػ
ّای همابلِ با اعتزط را بیاهَسیذ.
 اگز اضافِ ٍسى داریذ بایذ وزُ ،خاهِ ٍ رٍغي را اس
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رصین غذائی خَد حذف وٌیذ.
 اس ًَؽیذى هؾزٍبات الىلی بپزّیشیذ.

جداشدگی آئورت

 اس اعتعوال دخاًیات بپزّیشیذ .بِ ایي دلیل وِ
عیگار ٍفؾار خَى باال خطز ابتالی بِ عَارضی هثل
حوالت للبی ٍ عىتِ ّای هغشی را افشایؼ هی دٌّذ.
 در لفغِ عیٌِ را ّزگش ًادیذُ ًگیزیذ.
در صورتیکه عالیم سیز را داشتیذ به پششک فوراً مزاجعه
کنیذ:
 درد لفغِ عیٌِ
 تٌگی ًفظ
 دردؽىن وِ بِ ووز وؾیذُ هی ؽَد
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