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Aneurisma aorta abdominal adalah pdf

Aneurisma anorta adalah penyakit yang ditandai dengan menggelembungkan pembuluh darah aorta. Penggelembungan dapat terjadi di aorta di perut, dada, atau keduanya. Aorta adalah pembuluh darah utama dan terbesar dalam tubuh manusia. Pembuluh darah ini berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen dari
jantung ke dalam tubuh. Aorta memiliki dinding tebal, sehingga dapat menjaga bentuknya, meskipun tekanan darah di dalamnya cukup tinggi. Dalam kasus aneurisma aorta, dinding aorta melemah sehingga tidak dapat menahan tekanan darah di dalamnya. Itu membuat aorta mengembang. Penggelembungan ini dapat
terjadi perlahan dan tidak menimbulkan gejala. Gejala aneurisma aortika Gejala aneurisma aortika bervariasi tergantung pada lokasinya. Aneurisma anortik dapat terjadi di perut, toraks atau kedua pembuluh (toraks). Aneurisma di perut lebih umum daripada aneurisma di dada atau di perut dan dada. Beberapa kasus
aneurisma dengan inflator kecil yang tidak terlepas sering tidak mewakili gejala. Tetapi ketika aneurisma tumbuh, akan ada keluhan dan gejala sesuai dengan lokasinya. Dalam aneurisma aortika perut, beberapa gejala yang dapat dirasakan oleh penderitanya adalah: Di dada aneurisma aortika (dada), beberapa gejala
yang mungkin muncul adalah: Suara batuk menjadi suara serak rusak nyeri dada atau merasakan depresi di dada Nyeri dada Pembuluh aortik tiup dapat pecah atau robek. Tanda-tanda bahwa aneurisma robek atau robek (diseks) adalah: Nyeri parah dan penampilan tiba-tiba perut, dada, rahang, tangan atau punggung
kepala sulit bernapas Sangat cepat Detak jantung Kondisi ini adalah kondisi mendesak yang perlu segera diobati. Jika tidak, aneurisma pecah bisa berakibat fatal. Kapan berkonsultasi dengan dokter, periksakan diri ke dokter jika Anda memiliki keluhan dan gejala, seperti yang ditunjukkan di atas. Konsultasikan dengan
dokter jika Anda memiliki faktor risiko aneurisma aorta, seperti hipertensi, usia tua, memiliki riwayat aneurisma aorta dalam keluarga, atau memiliki kebiasaan merokok. Jika Anda memiliki faktor risiko ini, aneurisma aortika dapat muncul tanpa Anda perhatikan. Pecahnya aneurisma aortika adalah kondisi yang
berbahaya. Segera kunjungi dokter atau tanyakan kepada orang-orang di sekitar Anda, baik keluarga maupun kolega, untuk membawa Anda ke dokter jika Anda memiliki gejala aneurisma aortika yang pecah. Penyebab aorta aneurisma aorta, disebabkan oleh melemahnya dinding pembuluh aorta. Dalam keadaan
normal, aorta memiliki dinding tebal. Ketebalan dinding aorta ini berguna untuk menahan tekanan darah yang keluar dari jantung. Namun, dalam beberapa kasus dinding aortika dapat melemah dan akhirnya mengalami penggelembungan. Hingga saat ini, penyebab melemahnya dinding aorta belum diketahui secara
pasti. ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan penurunan berat badan, yaitu: pengerasan arteri (aterosklerosis) Penyakit radang pembuluh darah (vaskulitis), seperti sel arteri raksasa dan penyakit infeksi Takayasu arteri, seperti cedera Aorta sifilis yang tidak diobati Selain faktor pemicu, ada juga faktor yang
berisiko menyebabkan aneurisma aorta, yaitu: Sebagai kebiasaan merokok Usia di atas 65 tahun Menderita hipertensi Sebagai anggota keluarga yang menderita aneurisma aorta Laki-laki menderita aneurisma pembuluh darah lainnya pembuluh darah Menderita penyakit genetik , seperti Marfan syndrome Aortic
aneurisma Diagnosis Untuk diagnosis aneurisma aortika, dokter akan meminta riwayat medis pasien dan merasakan gejala. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Jika pasien mencurigai bahwa ia menderita aneurisma aorta, dokter akan melakukan pemindaian untuk menetapkan lokasi, ukuran dan
tingkat keparahan aneurisma aorta. Metode pemindaian yang dapat dilakukan antara lain CT scan, rontgen dada atau perut, MRI, dan ULTRASOUND. Jika perlu, dokter dapat menyarankan pasien untuk menjalani tes genetik. Tes ini dilakukan untuk menentukan apakah kelainan genetik meningkatkan risiko aneurisma.
Pengobatan aneurisma aorta Tujuan pengobatan aneurisma aorta adalah untuk mencegah aneurisma yang membesar dan mencegah pecahnya aneurisma. Jika ukuran aneurisma masih kecil dan pasien tidak merasakan gejala apa pun, dokter meminta pasien untuk menjalankan fungsi kontrol rutin untuk memantau
perkembangan aneurisma. Selain kontrol rutin, dokter dapat menyediakan obat untuk mencegah atau meminimalkan risiko pecahnya aorta. Beberapa obat yang akan diberikan adalah: obat statin, untuk menurunkan kolesterol dan mengurangi risiko penyumbatan aorta karena aterosklerosis. Beta-blocker atau beta-
blocker, untuk menurunkan tekanan darah dengan memperlambat detak jantung. Obat inhibitor reseptor angiotensin 2 (ARB), untuk menurunkan tekanan darah, jika obat penghambat beta tidak bekerja secara efektif. Obat ini sering direkomendasikan pada orang dengan sindrom Marfan. Jika ukuran aneurisma
mencapai lebih dari 5,5 cm, dokter akan melakukan operasi. Pembedahan juga akan direkomendasikan untuk penderita yang memiliki riwayat pembedahan aortika atau sindrom Marfan dalam keluarga, meskipun ukuran aneurisma masih kecil. Operasi harus dilakukan sebagai perawatan darurat jika aneurisma robek
atau robek. Beberapa jenis operasi untuk menangani aneurisma aorta adalah: Operasi terbuka Operasi ini dilakukan dengan menghilangkan bagian cembung aorta dan menggantinya dengan pembuluh darah baru (cangkok). Operasi endovaskular Prosedur ini kurang invasif. Operasi endovaskular dilakukan dengan
memasukkan stent atau cincin ke aneurisma dengan bantuan kateter. Stent untuk memperkuat dinding pembuluh aorta yang lemah dan mencegah pecahnya pecah Setelah .m, Anda akan diminta untuk menjalani gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat ini juga berguna untuk mengurangi risiko pecahnya aneurisma. Apa
yang dapat Anda lakukan adalah: Berhenti merokok Hindari pikiran berat untuk menyebabkan stres Menghindari aktivitas fisik yang berlebihan, seperti latihan angkat besi Mengurangi asupan lemak sehingga kadar penurunan kolesterol Langkah-langkah ini dapat mengurangi risiko aneurisma aortika sambil mencegah
penggelembungan pembuluh darah aortasi. Komplikasi aneurisma aortika Komplikasi utama yang dapat dialami oleh orang dengan aneurisma aortika adalah pecah atau pecahnya dinding aortika. Gejala pecahnya dinding aorta antara lain: Nyeri parah yang terjadi tiba-tiba di perut, dada, atau punggung Kesulitan
bernapas Tekanan darah rendah (hipotensi), bahkan sementara nyeri kejut menjalar di punggung atau kaki berkeringat, yang keluar terlalu terengah-engah Menelan Mual dan jantung berdetak pusing cepat dan kehilangan kesadaran Selain itu, aneurisma aorta juga dapat menyebabkan komplikasi dalam bentuk :
Regurgitasi aorta, yang merupakan kondisi ketika katup aorta tidak menutup dengan sempurna, sehingga darah dikembalikan ke jantung Munculnya gumpalan darah yang dapat menyumbat gagal ginjal darah karena kurangnya aliran darah di ginjal Peradangan dan kerusakan pada jaringan usus karena kurangnya
aliran darah ke usus Halaman ini membutuhkan JavaScript untuk bekerja dengan baik. Silakan aktifkan JavaScript di browser Anda. Aneurisma aorta perut adalah kondisi di mana ada area yang membesar di bagian bawah aorta, yang merupakan salah satu pembuluh darah utama yang mengirimkan darah ke jaringan
tubuh. Aorta, pembuluh darah yang memiliki ketebalan yang setara dengan selang air kebun, dimulai di aorta dan melalui bagian tengah rongga dada dan perut. Karena aorta adalah salah satu penyedia utama darah ke jaringan tubuh, munculnya pecah dalam aneurisma aorta perut dapat menyebabkan pendarahan
yang mengancam jiwa. Tergantung pada ukuran dan tingkat perkembangan aneurisma aortika perut, pengobatan kondisi ini dapat berkisar dari pengamatan hingga operasi darurat. Ketika aneurisma aortika perut terdeteksi, dokter dapat melakukan pemantauan yang cermat, sehingga operasi dapat direncanakan jika
dianggap perlu. Penyebab aneurisma aortika perut Paling aneurisma aortika terjadi di bagian aortika rongga perut. Meskipun penyebab aneurisma aortika perut belum diketahui secara pasti, sejumlah faktor diyakini berperan, termasuk: Merokok. Merokok dan penggunaan tembakau dalam bentuk lain dikaitkan dengan
peningkatan risiko aneurisma aortika. Merokok dapat menyebabkan kerusakan pada aorta, serta melemahkan dinding aorta. Pengerasan dinding arteri. Ini dapat terjadi ketika lemak dan zat lain menumpuk di dinding kapal, yang juga meningkatkan risiko Aneurisma. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dapat
meningkatkan risiko aneurisma aneurisma aortika perut, karena dapat menyebabkan kerusakan dan kelemahan di dinding aortika. Penyakit pembuluh darah aorta. Aneurisma aortika perut juga dapat disebabkan oleh adanya penyakit yang menyebabkan peradangan pembuluh darah. Infeksi aorta. Infeksi, termasuk
infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau jamur, juga dapat menyebabkan aneurisma aortika perut, meskipun cukup langka. Trauma. Trauma atau cedera, seperti dalam kecelakaan lalu lintas, juga dapat menyebabkan aneurisma aortika perut. Asal. Dalam beberapa kasus, aneurisma aortika perut juga dapat menurun.
Aneurisma dapat terjadi di bagian mana pun dari aorta. Namun, jika ini terjadi di bagian atas aorta yang terletak di rongga dada, kondisi ini disebut aneurisma aorta toraks. Aneurisma, yang muncul di bagian bawah aorta, lebih umum, dan kondisi ini disebut aneurisma aorta perut. Beberapa faktor yang terkait dengan
peningkatan risiko aneurisma aneurisma aortika perut adalah: Usia. Aneurisma aortika perut paling sering diamati pada orang berusia 65 tahun ke atas. Rokok. Merokok adalah salah satu faktor risiko munculnya aneurisma aortika perut, serta untuk pecahnya aneurisma. Paulus. Pria memiliki risiko aneurisma aortik
perut yang lebih tinggi daripada wanita. Sejarah keluarga. Individu yang memiliki anggota keluarga dengan aneurisma aortika perut memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi tersebut. Aneurisma di tempat lain. Individu yang memiliki aneurisma dalam pembuluh darah besar lainnya, seperti arteri yang terletak di
belakang lutut atau di aorta toraks, memiliki risiko lebih tinggi mengalami aneurisma aorta perut yang berpengalaman. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi dapat meningkatkan risiko aneurisma aortika perut. Gejala aorisma aortika perut aorsis perut biasanya membesar perlahan dan jarang menyebabkan
munculnya tanda atau gejala. Itulah yang membuatnya sulit ditemukan. Aneurisma tidak akan meledak. Selain itu, aneurisma dapat dieded dalam ukuran atau ditingkatkan ukurannya dari waktu ke waktu. Ketika aneurisma aortika perut tumbuh lebih besar, beberapa orang mungkin merasa: Adanya sensasi berdenyut di
sekitar pusat nyeri punggung yang persisten Diagnosis aneurisma aortika Aneurisma perut sering ditemukan selama pemeriksaan untuk keluhan lain. Misalnya, kondisi ini dapat dideteksi untuk pertama kalinya ketika dokter melakukan pemeriksaan fisik dan mengamati adanya tonjolan berdenyut di perut atau ketika
melakukan pemeriksaan suportif seperti USG perut untuk keluhan lain. Untuk menentukan diagnosis aneurisma aorta perut, dokter dapat menilai anggota keluarga dan melakukan pemeriksaan fisik secara langsung. Jika ada kecurigaan aneurisma aortika perut, beberapa pemeriksaan suportif dapat dilakukan, seperti:
USG perut. Penelitian ini paling sering dilakukan untuk mendiagnosis aneurisma aortika perut, menggunakan gelombang suara untuk mendapatkan gambar dari perut. Tomografi ter komputerisasi (CT scan). Pemeriksaan ini dapat menyebabkan pencitraan aorta yang jelas, serta dpaat, yang mendeteksi ukuran dan
bentuk aneurisma. Pemeriksaan ini menggunakan gelombang sinar-X untuk menghasilkan gambar organ tubuh. Dokter dapat menyuntikkan pewarna ke pembuluh darah untuk membuat arteri lebih terlihat pada gambar CT, yang disebut CT angiography. Magnetic resonance imaging (MRI). Penelitian ini juga dapat
dirancang untuk mendiagnosis keberadaan aneurisma dan menentukan ukuran dan lokasinya. Tes MRI menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk membuat gambar organ tubuh. Dokter dapat menyuntikkan pewarna ke pembuluh darah untuk membuat pembuluh darah lebih terlihat dalam hasil pencitraan
yang disebut sebagai angiografi MR. Pengobatan aneurisma aortika perut Tujuan pengobatan aneurisma aortika perut adalah untuk mencegah pecahnya aneurisma. Pilihan perawatan yang tepat tergantung pada berbagai faktor, termasuk ukuran aneurisma aortika dan laju pertumbuhannya. Pilihan perawatan untuk
kondisi ini meliputi: Pengawasan medis. Dengan aneurisma aortika perut, yang berukuran kecil dan tidak menyebabkan tanda atau gejala, dokter dapat merekomendasikan pengawasan medis. Pemantauan termasuk pemeriksaan rutin untuk memastikan bahwa aneurisma tidak meningkat, serta pengendalian penyakit
lain yang dapat memperburuk kondisi aneurisma. Dokter dapat meminta tanda atau gejala apa pun yang mungkin terkait dengan aneurisma. Selain itu, pemeriksaan pencitraan rutin dapat dilakukan untuk menilai ukuran aneurisma. Operasi. Pada pasien dengan aneurisma aorta perut, operasi dapat menjadi pilihan
pengobatan jika ukuran aneurisma besar. Dokter juga dapat merekomendasikan operasi jika pertumbuhan aneurisma relatif cepat. Selain itu, dokter dapat memberikan perawatan jika penderita mengalami gejala seperti sakit perut atau jika ada kebocoran aneurisma. Pilihan bedah dapat operasi perut terbuka, atau
operasi perut terbuka, di mana pengangkatan bagian aorta yang rusak dan penggantiannya dengan cangkok, atau operasi endovaskular, yang merupakan prosedur invasif minimal dengan penggunaan kateter dimasukkan melalui pembuluh darah arteri ke paha, yang ditujukan untuk aorta dan diikuti dengan instalasi
cangkok. Pencegahan aneurisma perut karena penyebab aorta perut belum diketahui secara pasti, tidak ada cara yang terbukti benar-benar efektif dalam mencegah munculnya aneurisma aorta perut. Namun, pada pria berusia antara 65-75 tahun dengan riwayat merokok sebelumnya, dianjurkan untuk melakukan
skrining keberadaan aneurisma aortika perut, menggunakan USG. Pada pria dewasa yang memiliki anggota keluarga dengan aneurisma aortika perut, skrining rutin dapat dipertimbangkan. Dianggap.
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