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Təqdim olunmuş dərs vəsaiti ürək-damar sisteminin aktual
sahələrindən olan aortanın xəstəliklərinin problemlərinə həsr
olunmuşdur.
Vəsaitdə aortanın müxtəlif xəstəliklərinin etiopatogenezi,
təsnifatı, klinikası, müalicə üsulları haqqında ətraflı məlumat verilir.
Dərs vəsaiti kardioloqlar, terapevtlər, ailə həkimi və tibb
universitetinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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XÜLASƏ
Aortanın kəskin və xroniki xəstəlikləri,onun travma nəticəsində
zədələnmələri,müasir diaqnostika üsullarının və müalicə metodlarının
mövcudluğu ilə əlaqədar daha çox diqqət çəkməkdədir. Aorta anevrizmasının proqressivləşmə sürətini, həmçinin onun cırılmasını yanaşı
gedən xəstəliklər:arterial hipertoniya və birləşdirici toxumanın
xəstəlikləri sürətləndirə bilir. Anevrizmanın anatomik yerləşməsindən
asılı olmayaraq onları vaxtında müalicə etmək lazımdır. Kəskin aortal
sindrom (yeni termin olub,kəskin laylanan anevrizma, intramural
hematoma və aortanın penetrasiyaedici xorasını özündə əks etdirir)
aorta divarına mikroqansızmalarla başlaya bilər.Bu isə sonradan
aortanın genişlənməsinə, intramural qansızmalara, laylanmasına və
aortanın cırılmasına səbəb olur.Güman edilir ki, uzun müddət mövcud
olan arterial hipertoniya və birləşdirici toxuma xəstəlikləri yuxarıda
sadalanan dəyişikliklərin yaranmasına səbəb ola bilər.Eyni zamanda
həm qalxan aortanın, həm də aorta qövsünün proksimal hissəsinin
kəskin,həm də xroniki xəstəliklərinin müalicəsi zamanı hələ də ümumi
qəbul edilmiş cərrahi üsullara üstünlük verilir. Enən aortanın və qarın
aortasının xəstəliklərinin müalicəsində isə son illər yeni damar daxili
üsullar təklif edilmişdir. Bundan əlavə, aorta qövsünün xəstəliklərinin
müalicəsində nəticələrin yüksək olması məqsədi ilə kompleks yanaşma
təklif olunmuşdur,yəni-stent-qraftın implantasiyası ilə əsas damarın
cərrahi aralanması nəzərədə tutulmuşdur. Həyat üçün təhlükə yaradan
aortanın ağır zədələnmələri, xüsusilə,enən aortanın zədələnməsi damar
daxili stent-qraftın yeridilməsinə göstəriş hesab edilir.
Beləliklə,hal-hazırda aortanın kliniki patologiyasında yeni bir
sahənin: keyfiyyətli, müştərək olmaqla, diaqnostik və müalicəvi yanaşmaların birgə tədqiqatlarının aparılmasına ehtiyac duyulur. Bunun
üçün,xüsusi intensiv terapiyanın təşkil edilməsi məqsədəuyğun olardı
və nəticə etibarı ilə,bu da döş qəfəsindəki ağrıların differensial
diaqnostikasının dürüstləşdirilməsinə imkan vermiş olardı.
Təqdim olunan dərs vəsaiti tibb universitetində müalicə ixtisası
üzrə təhsil alan yuxarı kurs tələbələri və daxili xəstəliklər fənninin
tədrisi ilə məşğul olan müəllimlər tərəfindən istifadə oluna bilər.
Vəsaitdən təcrübi sahədə çalışan müalicə həkimləri də faydalana
bilər.
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AORTANIN ANATOMIYASI

Qalxan aorta.
Aorta kökü:
Sol koronar arteriya.
Sağ koronar arteriya.
Aorta qövsü:
Braxiosefalik arteriya.
Sol ana karotis arteriyası.
Sol körpücükaltı arteriya.
Enən aorta.
Enən aortanın döş hissəsi:
-arxa qabırğaarası arteriyalar.
-qabırğaaltı arteriyalar.
-bronxial arteriyalar.
-ezofageal və perikardial arteriyalar.
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Enən aortanın qarın hissəsi:
-aşağı diafraqma arteriyası.
-çöz kələfi arteriyaları (mədənin sol arteriyası,
dalaq arteriyası, ana qaraciyər arteriyası).
-orta suprarenal arteriya.
- yuxarı müsariqə arteriyası.
XVI əsrdə Leonardo da Vinci Valsalva sinuslarının böyük
əhəmiyyət kəsb etdiyini öyrənmiş,onların funksiyası və anatomiyası
ilə bağlı araşdırmalar aparmış, hətta bikuspid aorta qapağını
aşkarlamışdır.
Aortadakı elastinin kollagenə nisbəti döş aortasında ən yüksək
səviyyədə olur və distala doğru getdikcə bu nisbət tədricən azalmış
olur.İnsan yaşa dolduqca elastin fraqmentasiyası,fibroz və medial
nekroz meydana gəlməyə başlayır.Aortanı tutan bir çox xəstəliklər
aortanın strukturuna və funksiyasına təsir edərək, orada dəyişikliklərə səbəb olur və nəticədə,obstruksiya və dilatasiya şəklində
xəstəliklərin inkişafına şərait yaranmış olur.
Hager həmkarları ilə birlikdə 17-89 yaş arasındakı 70 sağlam
insanda aortann ölçülərini komputer tomoqrafiyanın köməkliyi ilə
ölçərək normal aorta ölçülərini müəyyən etməyə çalışmışdılar.
Oksigenləşmiş qanı bədənə yayan aorta damarı sol mədəcikdən
çıxaraq,ana arteriya ağacını meydana gətirərək, yuxarıya istiqamət
alır və sol ağciyər kökünün üzərindən dorzala doğru bir qövs
meydana gətirmiş olur. Aorta daha sonra döş qəfəsinin içərisində
aşağıya dönməyə başlayaraq onurğa sütunun solunda qalmaqla,diafraqmadakı iatus aortikusu keçərək qarın boşluğuna daxil
olur.Anatomik olaraq aorta: qalxan aorta,aorta qövsü və enən aorta
şöbələrinə bölünür.
Qalxan aorta - III sol qabırğa qığırdağı səviyyəsində sol
mədəcikdən çıxaraq,çəp istiqamətdə yuxarı və sağa yönələrək,II sağ
qabırğa qığırdağı səviyyəsinə çatır və buradan etibarən qövsü aorta
olaraq davam edir.Qalxan aortanın ön qonşuluqları arasında, sağ
ventrikul infindibulumu,pulmonar trunkus və sağ atrium aurikalsı
aşkarlanır.Daha kraniala doğru gəldikdə döş sümüyü ,sağ plevranın
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bəzi hissələri,kövşək bağ toxuması və timusdan perikard vasitəsi ilə
ayrılır.Aorta kökü və distal aortanın həmən solunda ana pulmonar
arteriya vardır.Ana pulmonar arteriya qövsü aortadan həmən öncə
aortanın arxasına doğru qıvrılaraq sol və sağ pulmonar arteriyalara
ayrılır.
Aorta kökü - aorta qapaqlarını dəstəkləyən sol mədəcik
çıxımının bir parçası olaraq qəbul edilir.Aorta kökündə üç ədəd
genişlənmə (Valsalva sinusları) meydana gəlir.Qalxan aorta trunkuns
pulmonalis ilə birlikdə perikard tərəfindən örtülmüşdur. Aorta kökü
və qapağı funksional bir birlik olaraq işləyir və bu birliyi meydana
gətirən elementlər: Valsalva sinusları,aorta qapaqcıqları,komissuralar
və qapaqcıqlararası üçbucaq sahələr hesab edilir.Aorta kökü
anatomiyasının öyrənilməsinin aorta qapaq endokarditləri və aorta
kökü abseslərinin aşkarlanmasında çox böyük əhəmiyyəti
vardır.Aorta kökündən iki ədəd şaxə çıxır: sol koronar arteriya və sağ
koronar arteriya.
Sol koronar arteriya - posteriorda yer alan sol koronar
sinusdakı (sol Valsalva sinusu) ostiumdan çıxır.Pulmonar arteriya ilə
sol atrium arasından irəliləyərək şaxələrə ayrılır.Ümumiyyətlə, sol
koronar arteriyanın uzunluğunun 10-20 mm arasında dəyişdiyi
müəyyən edilmişdir.Ancaq 40 mm-ə qədər olan hallar da rast
gəlinmişdir.Sol koronar arteriya sol anterior descending (LAD) və
sol circumflex şaxələrınə ayrılır (Cx). 1 % hallarda sol koronar
arteriya mövcud olmur, LAD və Cx arteriyaları fərqli orifislərdən
çıxırlar.
Sol anterior descending arteriya (LAD),sol koronar arteriyanın
bifurkasiya yerindən birbaşa olaraq davam edərək, anterior
interventrikulyar sahədə ürəyin apeksinə doğru irəliləyir. LAD-ın
şaxələri: diaqonal arteriyalar,septal perforatorlar və sağ ventrikul
şaxələrdir. Diaqonal şaxələri 2-6 ədəd arasında dəyişir, sol
ventrikulun anterolateral divarını qidalandırırlar. Ümumiyyətlə,
birinci diaqonal arteriya ən geniş hesab olunur. Septal perforatorlar
ventrikulyar septuma perpendikulyar olaraq yayılırlar və septumun
2\3 anterior hissəsini qidalandırırlar. Ümumiyyətlə, septal
perforatorların miqdarı 3-5 ədəd arasında dəyişir. Birinci septal
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perforator ən geniş şaxə hesab olunur və çox vaxt birinci diaqonal
şaxənin distal hissəsindən septuma istiqamətlənir. Koronar
angioqrafiyada LAD-nin tanınmasında septal perforatorların təxmini
90 dərəcə ilə septuma yönəlməsi köməkçidir. Sağ ventrikul şaxələri
hər zaman tapılmaya bilər. 4% hallarda LAD, proksimal bir
səviyyədə bir birinə bərabər iki şaxəyə ayrılır və şaxələr bir-birilərinə
paralel olaraq apekse yönəlirlər. Nadir hallarda LAD sol ventrikul
apeksini keçərək, posterior interventrikulyar sahədə məsafə itirilə
bilər.
Sol circumflex arteriya(Cx)- sol koronar arteriyadan ayrılaraq,
LAD-ə iti bucaq altında sol atrioventrikulyar sahədə irəliyə doğru
gedir. 85-95% hallarda sol mədəciyin küt kənarında bitir. 10-15%
hallarda sol atrioventrikulyar sahəni keçərək Cx-a yönəlir və
posterior descending arteriyaya keçmiş olur. Həmin arteriya sol
mədəciyin lateral divarını və postero-medial papilyar əzələni qidalandırır.Ayrıca sol qulaqcığa və 40-50% hallarda sinus düyününə
şaxələr verir.Posterior descending arteriya eyni zamanda
atrioventrikulyar düyünü də qidalandırır.
Sağ koronar arteriya - sağ koronar sinusdakı ostiumdan
çıxaraq,sağ atrioventrikulyar sahə içində önə,yana və aşağıya doğru
irəliləyir.Bu hissədə sinoatrial düyün arteriyası,sağ ventrikul conus
(infundibulyar) şaxəsi,sağ ventrikul kəskin marginal şaxələrini
verir.Kəskin marginal şaxələr sağ ventrikul anteriorun sərbəst
divarını qidalandırır. 10-20% hallarda kəskin marginal şaxələrdən
biri sağ mədəciyin diafraqma səthinə keçərək distal ventrikulyar
septumu qidalandırır.Conus (infundibulyar) şaxəsi proksimal RCAdan çıxır və sağ mədəciyin qıfında yol alaraq LAD ilə kollateral
meydana gəlməsinə səbəb olur.
Posterior descending arteriya – posterior interventrikulyar
sahədə irəliləyərək apeksə doğru yönəlir. LAD-da olduğu kimi
ventrikulyar septuma perpendikulyar olaraq yayılan septal
perforatorları verir və septumun 1\3 posterior hissəsini qidalandırır.
Sağ posterolateral arteriya sol ventrikulun posterior hissəsinə
şaxələr verir. Sol ventrikul postero-inferior hissəsinin qidalanması ol7

duqca dəyişkəndir. Sağ koronar, Cx və ya hər ikisindən şaxələr ala
bilir.
Aorta qövsü-qalxan aortanın davamı olub,yuxarı divararalığında yerləşir.II sağ sternokostal oynağın üst kənarı hövzəsindən
başlayaraq döş sümüyü dəstəsinin arxasında, traxeyanın ön səthini
çarpazlayaraq traxeyanın solundan kraniala,sola və arxaya doğru
dönür və daha sonra traxeyanın sol ön tərəfindən,sol qayıdan qırtlaq
siniri,ezofageus və ductus torasikusu çarpazlayaraq önurğa
sütununun önündə aşağıya doğru enir.Öndə anqulus sterni, arxada
4-cü və 5-ci fəqərələr arasındakı intervertebral disk hövzəsindən
sonra enən aorta olaraq davam edir.
Aorta qövsünün önündə sol braxiosefalik vena yerləşir. Ön
tərəfində plevra,sağ ağciyər və timus ilə qonşudur. Daha dərində
sol plevra,diafraqma siniri və n.vagus ilə qonşuluğu vardır.Aorta
qövsünün patoloji dilatasiyası traxeyaya təzyiq edərək hava
çatmamazlığına, ezofaqusa təzyiq edərək udqunma çətinliyinə,
qayıdan qırtlaq sinirinə təzyiq edərək pis və boğuq səsli öskürəyə,
ya da simpatik sistemə təzyiq səbəbi ilə pupillarda anizokareyaya
səbəb ola bilir. Digər tərəfdən patoloji daralma (aorta
koarktasiyası) nəticəsində geniş kollateral damarlar meydana gələ
bilir.
Braxiosefalik arteriya-aorta qövsünün ilk şaxəsidir. Döş sümüyünün orta səviyyəsində aorta qövsünün sağ konveks səthindən çıxır.
Traxeyanın sağ tərəfindən yuxarı doğru irəliləyərək sağ sternoklavikulyar oynağın arxasında sağ körpücükaltı arteriya və sağ karotis
kommunis arteriya olmaqla iki şaxəyə ayrılır.
Sol ana karotis arteriyası-aorta qövsünün ikinci böyük şaxəsidir, braxiosefalik arteriyanın sol tərəfində və arxasında yerləşir.Bu
arteriya,traxeyanın sol tərəfindən yüksələrək sol sternoklavikulyar
oynağın arxasından boyuna keçir.
Sol körpücükaltı arteriya-sol ana karotis arteriyasının təxminən
2,5 sm distalından,aorta qövsündən çıxaraq,traxeyanın soluna vertikal olaraq istiqamətlənir və sol vagus sinirin,sol frenik sinirin,sol
superior kardial simpatik sinirin və sol braxiosefalik venanın
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arxasında yerləşmiş olur. Sol ağciyər, plevra, ezofageus və duktus
torasikusun önündə yer alır.
Enən aorta-döş hissəsi divararalığının arxa hissəsində yerləşir.
4-cü döş fəqərə korpusunun sol alt kənar hövzəsindən başlayaraq,
onurğa sütunun sol ön yanından aşağıya doğru uzanır. Aşağıya doğru
endikcə mediala doğru yönəlir və onurğa sütunun ön səthinə keçir.
12-ci döş fəqərəsinin aşağı hüdudu səviyyəsindəki diafraqmanın
aorta açıklığından (hiatius aorticus) keçərək qarın boşluğuna daxil
olur və qarın aortası adını alır. Enən döş aortası arxada sol plevra,
ağciyər, onurğa sütunu və hemiazygos venaları ilə qonşuluqda
yerləşmiş olur. Ön qonşuluğunda isə yuxarıdan aşağıya sol ağciyər
kökü, perikard, ezofageus və diafraqma yerləşir. Sağında azygos
venası və duktus torasikus, solunda isə sol ağciyər və plevra vardır.
Enən aortanın döş hissəsi döş divarına və toraks boşluğundakı
orqanlara şaxələr verir.Posterior interkostal arteriyalar hər iki tərəfin
aşağı 9 interkostal aralığında uzanırlar. Subkostal arteriyalar,hər iki
tərəfdə 12-ci qabırğanın aşağı kənarı boyunca abdominal divara daxil
olur.
Bronxial arteriyalar aorta və ya interkostal arteriyalardan
çıxaraq ağciyər hilusuna istiqamətlənirlər. Ana bronx kökündə şaxə
verərərək traxeyanın aşağı hissələrini, ağciyər xaricindəki hava
yollarını və dəstək toxumaları qidalandırırlar.
Ezofageal və perikardial arteriyalar adlandırıldıqları orqanlarda
şaxələnirlər.
Enən aortanın abdominal hissəsi(qarın aortası)-diafraqmadakı
hiatus aortikusdan keçərək,aorta buradan etibarən abdominal aorta
adını alır.
Peritonun arxasında və bel fəqərə korpuslarının ön səthlərindən
aşağıya doğru uzanır. IV bel fəqərə səviyyəsində həqiqi davamı olub
rudimentar qalan median sakral arteriya şaxəsini və arteriya iliaca
kommunis adı verilən iki geniş şaxə verdiyi iliac bifurkasiona qədər
davam etmiş olur.Sağ tərəfində vena kava inferior,sisterna şili və
v.azygosun başlanğıc hissəsi olur.Sol tərəfində isə sol trunkus
simpatikus vardır.
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Mədənin sol arteriyası - sola doğru irəliləyərək mədənin
kiçik əyriliyinə yayılır və eyni zamanda ezofageal və hepatik
şaxələr verir. Splenik arteriya, sola pankreasın üzərindən
irəliləyərək pankreas və dalağı qidalandırır. Qısa qastrik və sol
qastropilorik şaxələri də mədənin böyük əyriliyini qidalandırır.
Ana hepatik arteriya duodenumun ikinci hissəsinin üst səthindən
sağa anterolateral olaraq istiqamət alır. Gastroduodenal şaxəsi,
duodenumun arxasından aşağıya doğru yönəlir.Anterior və
posterior superior pankreatikoduodenal və sağ qastropilorik
şaxələri verir.Ana hepatik arteriya, qastroduodenal arteriya
şaxəsini verdikdən sonra proper hepatik arteriya adı ilə tanınır.
Orta suprarenal arteriya - tək damar olaraq çıxır və
suprarenal vəzini qidalandırır.
Yuxarı
müsariqə
arteriyası-qastrointestinal
sistemdə
onikibarmaq bağırsağın ortasından köndələn yoğun bağırsağa
doğru sahəni qidalandırır. Şaxələrindən biri olan inferior
pankreatikoduodenal arteriya ön və arxa şaxələrə ayrılaraq,
yuxarıdan gələn arteriyalarla pankreatikoduodenal anastomozlar
yaradırlar. Digər şaxələri isə jejunal arteriyalar,ileokolik arteriya,
sağ kolik arteriya və orta kolik arteriyalardır.
Renal arteriyalar- 2-ci bel fəqərəsi səviyyəsində aortadan
çıxır və böyrək hiluslarına doğru yönəlir.
Testikulyar və ya ovarial arteriyalar- kiçik arteriyalar olub,
renal arteryaların həmən distalından çıxırlar.
Aşağı müsariqə arteriyası - onikibarmaq bağırsağın altından
çəp istiqamətdə aşağı enir,sol kolik arteriya,siqmoid arteriya və
düz bağırsağın yuxarı arteriya şaxələrini verir.
Bel arteriyaları - ümumiyyətlə,4 ədəd olan bu arteriyalar
qarın divarını və onurğa kanalındakı toxumaları qidalandırırlar.
Ana iliak arteriyalar - orta xəttin solunda 4-cü bel fəqərəsinin önündə qarın aortasından geniş terminal şaxələr olaraq çıxırlar.
Orta sakral arteriya - aortanın həqiqi kaudal davamı və sonu
olan bu arteriya bifurkasiya nahiyyəsinin üstündə aortanın arxa
divaından çıxır. Bel fəqərələrinin önündən aşağıya doğru
irəliləyərək çanağa daxil olur.
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AORTA DİVARININ MİKROSKOPİK
QURULUŞU VƏ İNKİŞAFI

Tunika intima:
-endotel və subendotel təbəqəsi.
-internal elastik membran.
Tunika media.
Tunika adventisiya.
Aorta divarının qidalanması və sinir innervasiyası:
-qan damarları.
-limfa damarları.
-sinirləri.
AORTANIN İNKİŞAFI
Damarın ürəyə yaxınlığı və dolayısı ilə təzyiq
dəyişikliklərinə verəcəyi təsir ilə meydana gələn quruluş
dəyişiklikləri, damarların bir-birindən fərqli damar quruluşuna
sahib olmasna yol açır. Aorta ürəyə yaxın olması səbəbi ilə yüksək
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təzyiq dəyişilmələri ilə qarşılaşan, bədənin ən geniş ölçülü
arteriyasıdır. Divarı daxildən xaricə tunika intima, tunika media və
tunika adventisiya olmaq üzrə üş təbəqədən ibarətdir. Bu və buna
bənzər arteriyalar (braxiosefalik, ana karotid, körpücükaltı, ana
iliak və pulmonar arteriyalar) tunika mediadakı ellastin lamellalarının zəngin olması səbəbi ilə elastik arteriya olaraq
adlandırılırlar. Aorta ən çox elastin lamelinə sahib arteriyadır, belə
ki, aortanın qalxan hissəsinin divar qalınlığı təxminən 2 mm-ə
çatır.
Tunika intima-qanla birbaşa təmas edən təbəqədir.
Qalınlığı gənc yetkinlərdə 1\8 mm və bütün divar qalınlığının
1\4-ni təşkil edir.Yaşlaşdıqca lipid istehsalının artması ilə bağlı
olaraq divarın qalınlığı artır.Tunika intima üç təbəqədən
meydana gəlir:
Endotel təbəqəsi - bazal lamina üzərinə oturan təkqatlı yastı,
poliqonal hüceyrə təbəqəsidir.Hüceyrələr arasında sıx bağlantı
vardır.Endotel hüceyrələri çox incə bir sitoplazmaya sahibdir və
çox sayda hüceyrə zarı qaynaqlı daşıyıcı vezikulları sayəsində
sitoplazma üzərindən maddə daşınmasında da rol oynayırlar.
Endotelin bu rolu qanın kimyəvi tərkibinin qorunmasında böyük
əhəmiyyətə malikdir. Endotel hüceyrələri, altındakı bazal lamina
ilə birlikdə immunoloji toleransı çox zəif olan toxumalardan hesab
olunur və buna görə də toxuma transplantasiyalarında mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Endotel hüceyrələrinin sitoplazması olduqca yastı,ancaq
geniş səthlidir. Endotel hüceyrələri tədricən yenilənən
hüceyrələrdir.
Subendotel təbəqəsi-bir birini çarpazlayan uzununa düzülmüş
kollagen ve elastin liflərdən meydana gəlir. Aralarında az sayda
fibroblast,düz əzələ hüceyrələri və makrofaqlar yerləşir. Hüceyrələr
və liflər əsas maddə içərisinə yerləşmişdilər. Bu vəziyyətdə
subendotel toxuması kövşək bağ toxumasıdır.
Tunika media-aorta divarının ən qalın təbəqəsidir.Qalınlığı
500 Um olmaqla birlikdə qalxan aorta hissəsində 1,2 mm qalınlığa
çatır.
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Quruluşunda elastin və kollagen hüceyrələrlə bərabər düz
əzələ hüceyrələri də yer alır. Aortanın elastik bir arteriya olaraq
adlandırılması, tunika mediadakı yoğun elastin lamellalardan
qaynaqlanır.
Tunika adventisiya-tunika medianın bitib tunika adventisiyanın başladığı səviyyədə son elastik lamel olduqca vacibdir. Bu
lameldən xaricə doğru tunika adventisiya uzanır. Tunika mediayaya
nisbətdə nazik olan adventisiya təbəqəsi kollagen və elastin liflər,
fibroblastlar,mast hüceyrələri, makrofaqlar və az sayda uzun düz
əzələ hüceyrələri yer alır. Bunlar olduqca kövşək bir bağ toxuması
şəklində bir arada yer alırlar.
Aorta divarının qidalanması - böyük arteriyalar və venaların
divarları vasa vasorum adı verilən kiçik damarlarla qidalanır.
Limfa damarları - böyük qan damarlarının divarında limfa
damarlarına da rast gəlmək olur. Yayılmaları itramural qan
damarlarına bənzəyir. İnterstisial maye,tunika mediadakı pəncərəli
lamellər arasında sərbəst dövran edir. Qan təzyiqinə bağlı olaraq
damar divarı boyunca içəridən xaricə doğru axaraq limfa
damarlarına boşalır.
Sinirləri - simpatik qanqlionlardan kök alan vazomotor işi
olan mielinsiz aksonlar adventisiyada pleksus meydana gətirirlər,
bəziləri isə düz əzələ hüceyrələri üzərində tumurcuq şəklində sonlana
bilirlər.
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AORTALGİYA
Aortalgiya (aorta + yunanca algos – ağrı mənasını verir) –
döşarxası ağrı tutmaları olub,bəzən kürək arasına və ya boyun
hissəsinə irradiasiya edir.Ağrının əmələ gəlməsi aterosklerotik
genezli anevrizma zamanı və yaxud aortit nəticəsində aortanın döş
şöbəsinin patoloji dəyişikliyə uğramış divarının gərilməsi ilə əlaqədardır. Hesab edilir ki,aortalgiya paraaortal sinir kələfinin
qıcıqlanması nəticəsində əmələ gəlir.
Aortalgiya stenokardiya ağrı tutmalarına oxşadığı üçün,
onları differensiasiya etmək lazımdır. Aortalgiya tutmaları adətən,
uzun müddət davam edir (2 saata qədər və daha çox), ağrı nadir
hallarda sol qola irradiasiya edir və az dəqiqdir. Stenokardiya
zamanı ağrı fiziki yüklə bağlıdır. Aortalgiyanı ayırmaq üçün
bəzən, zədələnmiş aortanın əlamətləri köməklik edir, belə ki,
təngnəfəslik və göyöskürəyə bənzər öskürək fonunda döşarxası
ağrıların əmələ gəlməsi və eyni zamanda ağrıların əllərin yuxarı
qalxması ilə meydana çıxması mümkündür (başı darayarkən və ya
başı yuyarkən). Çox hallarda aortalgiya arterial təzyiqin qalxması
ilə də bağlı ola bilir.Stenokardiyadan fəqrli olaraq aortalgiya
nitratlarla aradan götürülmür, lakin çox hallarda ağrı hipotenziv
preparatlar, kalsium ionu antaqonistlərinin qəbulundan sonra tam
keçir və ya xeyli azalmış olur. Digər hallarda aortalgiya və
stenokardiya tutmaları birgə rast gəldikdə, aortalgiya ilə yanaşı
EKQ - da miokardın işemiyası dəyişkənliyi yaranır və nitratlar
verərkən ağrı əleyhinə effekt alınmış olur. Aortalgiyanın
əmələ gəlməsi zədələnmiş aortanın cərrahi müalicəsinin
mümkünlüyünü ortalığa qoyur.Əgər cərrahiyyə əməliyyatı əksgöstərişdirsə, onda əsas xəstəliyin konservativ terapiyası
simptomatik müalicə ilə həyata keçirilir: hipotenziv dərmanlar,
fenigidin və analgetiklər.
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AORTANIN ATEROSKLEROZU

Periferik arteriyalarda trombotik və xolesterin emboliyası
aortanın kifayət dərəcədə aterosklerotik zədələnməsi nəticəsində
(onun divarında morfoloji və funksional dəyişikliklərlə birgə) baş
verə bilir.Əksər hallarda aterosklerotik piləklər və xoralar aortanın
qövsündə və enən aortada meydana çıxır.

15

Piləklərin xüsusiyyətindən asılı olaraq aortanın intimasının
quruluş təsnifatı aşağıdakı kimi olur:
 I mərhələ: dəyişilməmiş intima;
 II mərhələ: mənfəzdə dəyişiklik olmadan intimanın exosıxlığının artması;
 III mərhələ: vahid və ya çoxsaylı, yaxşı təyin olunan,
ölçüsü 3 mm olan aterosklerotik piləklərlə birgə intimanın
exosıxlığının artması;
 IV mərhələ: ölçüsü > 3 mm olan, hərəkətli və ya
xoralaşmış aterosklerotik pilək.
Aortanın aterosklerozunun erkən təzahürü aortanın gərilməsinin azalması hesab olunur ki, bu da öz növbəsində
aterosklerozun proqressivləşməsini sürətləndirə bilər.Belə aydın
olur ki,laylanmış nahiyələr və anevrizmatik genişlənmələr aortada
laminar qan axınını pozacaq və beləliklə də əksər hallarda
tromboemboliya yaradacaq. Öz-özünə baş verən emboliya adi
piləyin və ya polipə bənzər və hərəkətli sahələri olan piləklərin
xoralaşması zamanı baş verir və hansı ki, ateromatoz
materiallardan və ya trombositar kütlədən təşkil olunmuşdur.
Kalsifikatı olan piləklər əsasında emboliya daha çox
hallarda baş verir. ExoKQ - da belə nahiyələr exoneqativ görünür.
Aortada trombun dağılması 2- 5% təşkil edir.
Öz-özünə baş verən emboliyadan başqa yatrogen emboliya
da mümkündür. Kateter və ötürücülərin istifadəsi zamanı
(məsələn, ürəyin kateterizasiyasında) mexaniki təsir piləklərin
hərəkətliliyini artıra bilər və bu da əsasən aortanın zədələnmiş
nahiyəsində məhdud laylanmanın inkişafına gətirib çıxarır. Ürəyin
kateterizasiyası zamanı piləkdən kiçik xolesterin kristallarının
xaric olması 1-2% hallarda baş verir ki, bu da dəri təzahürləri,
böyrək çatışmazlığı və C - reaktiv zülalın səviyyəsinin artması ilə
müşayiət oluna bilər. Damar daxili müdaxilə yolu ilə cərrahi
əməliyyat, aortanın konyulalaşdırılması, həmçinin aortanın
sıxılması böyük ehtimalla damar divarından aterosklerotik piləyin
hissəvi qopmasına səbəb ola bilər.
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Bu növ emboliyaların inkişafının risk amillərinə siqaret
çəkmək, hiperxolesterinemiya, arterial hipertenziya, şəkərli diabet,
qanda hemosistein və fibrinogenin miqdarının artması aid edilir.
Bundan əlavə hormonal dərmanların qəbulu və hiperkoaqulyasiya
trombositlərin aqreqasiyasını sürətləndirərək tromb əmələ
gəlməsinə şərait yarada bilər.Aşağı ətraf damarlarının və qarın
boşluğu orqanları damarlarının emboliyası az hallarda əhəmiyyətli
kliniki təzahürlərlə müşayiət olunmasına baxmayaraq baş beyinin
və gözün torlu qişasının arteriyalarının emboliyası bir qayda
olaraq əhəmiyyətli kliniki təzahürlərin inkişafı ilə özünü göstərir.
Amarenko həmkarları ilə birlikdə təsdiq etmişlər ki, aortada 4 mm
ölçüdə pilək, həmin damarın divarının qalınlığı - insultun ən vacib
risk amili FP-nin əmələ gəlməsi və daxili yuxu arteriyasının
stenozunun inkişafıdır. Belə aterosklerotik piləkləri olan
xəstələrdə diaqnozun qoyulması emboliyanın ilk təsadüfündən
sonra əsasən sürətlənir. Qida borusundan aparılan ExoKQ-ya ilk
növbədə daha vacib diaqnostik müayinədir, hansı ki, aorta
qapağının, qalxan aortanın, həmçinin diafraqmaya qədər enən
aortanın vəziyyətini kifayət qədər dəqiq qiymətləndirməyə imkan
verir. Qeyd etmək lazımdır ki,bu üsul qarın aortasını və aorta
qövsü hissəsini müayinə etməyə imkan vermir,belə ki,qida borusu
və aorta qövsü arasında sol baş bronx yerləşmişdir. Aortadan əlavə
olaraq kontrastlaşdırılmış KT-nin və ya MRT-nin köməkliyi ilə
yüksək həlledicilik qabiliyyətinə və 1,5 ql gücə malik aparatlardan
istifadə etməklə müayinə etmək olar (əsasən aorta divarında kiçik
patoloji ocaqların qiymətləndirilməsi üçün). Damar daxili USM
qeyri-invaziv üsullara nisbətən daha yüksək ağırlaşma riskinə
malikdir, amma o digər üsullara nisbətən daha məlumat verici və
keyfiyyətlidir, buna görə də ondan differensial diaqnostikada
istifadə olunur.
Emboliyanın müalicəsi üzrə dəqiq göstərişlər yoxdur,əsasən
tibbi köməklik risk amillərinin təsirinin aradan qaldırılmasına və
onların azaldılmasına doğru yönəldilməlidir. Statinlərdən istifadə
etməklə yanaşı arterial təzyiqin, xolesterinin səviyyəsinin və
karbohidrat mübadiləsinin kompensasiyasının saxlanılmasına
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böyük əhəmiyyət verilməlidir. Bundan əlavə trombositar
antiaqreqatlar profilaktik məqsədlə göstərişdir, bu halda eritrositar
antiaqreqatların və antikoaqulyantların tətbiqinə tələbat dəqiq
təyin olunmuşdur. Antikoaqulyantlar ehtiyatla istifadə olunmalıdır. Wader tədqiqatlarında müəyyən etmişdir ki, xolesterin
emboliyası olan xəstələrdə antikoaqulyantların qəbulu emboliyanı
sürətləndirə bilər (məsələn, “göyərmiş barmaq ”sindromu).
Mülahizələrlə razılaşmaq olar ki, antikoaqulyantların qəbulu
xoralaşmış piləklər üzərində tromb əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
Bununla belə, antitrombotik dərman preparatlarının qəbulu haqqında fikirlər ziddiyyətlidir, bu xəstələrdə damar ağırlaşmaları
riski yüksəkdir. Aortanın aterosklerotik zədələnməsində, həmçinin
emboliya riskinin yüksəlməsində varfarin və antiaqreqatlardan
istifadəyə nisbətən statinlərin təyini zamanı daha yaxşı nəticələr
əldə olunmuşdur .
Müalicə hər xəstə üçün risk amillərinin təsirinin azaldılmasına yönəldilməli və mütləq olaraq statinlər təyin olunmalıdır.
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AORTA KÖKÜNÜN PATOLOGİYALARI
Aortanın qapaqcıqları - aorta qapağı üç qapaqcıqdan ibarət
olan trikuspid bir qapaqdır. Qapaqcıqlar eyni ölçülərdə və
ağırlıqdadırlar, ancaq meyit diseksiyalarının 50%-də bir
qapaqcığın digərlərindən bir az daha böyük olduğu müəyyən
edilmişdir. Hər qapaqcığın ortasında və sərbəst kənarında Arantius
düyünü adı verilən fibroz bir nodul tapılır.
Aorta kökü - aorta qapaqcıqlarını dəstəkləyən sol
mədəcikdən başlayan qalxan aortanın başlanğıc hissəsinin bir
parçası olaraq qəbul edilir. Aorta kökünün ən geniş kəsimi
Valsalva sinusları səviyyəsindədir.
Valsalva sinusları-aorta kökünün genişlənmiş hissəsidir.
İtalyan anatomu Antonio Valsalvanın adı ilə tanınır.Valsalva
sinuslarının aorta qapağının bir parçası olduğu və qapaqcıqların
açılıb qapanmasındakı əhəmiyyəti Leonardo da Vinci tərəfindən
1513-cü ildə vurğulanmışdır. Aorta kökünün sistola sırasında,
komissuralar səviyyəsində genişləndiyi və bunun aorta qapağının
açılma mexanizmindəki rolu 1970 -ci illərdə aşkarlanmışdır.
Aorta dəliyinin stenozu-sol mədəciyin çıxacağında subvalvulyar, valvulyar,supravalvulyar formada rast gəlinən və qan
axınına mane olan obstruksiya şəklində özünü göstərir.Valvulyar
aorta dəliyinin stenozu revmatizm mənşəli ürək xəstəliyi,
anadangəlmə bikuspid,unikuspid aorta qapağı və ya trikuspid aorta
qapağının degenerativ kalsifikasiyası səbəbi ilə əmələ gələ
bilər.Aorta qapaqlarının sklerozu - qapaqların zəif qalınlaşmasına
səbəb olur.
Degenerativ kalsifik aortal stenozun əmələ gəlməsi Avropa
və Şimali Amerikada öyrənilmiş və lipokalsifik depozitlərin
qapaqların qalınlaşmasına səbəb olduğunu müəyyənləşdirmişdilər.
Kalsifikasiya qapaqcıqların aorta divarı ilə kəsişdiyi yerdə
başlayır və qapaqcıq kənarlarına doğru davam edir.
Revmatizm mənşəli aortal stenoz - qapaqcıqların qalınlaşması,sərtləşməsi,deformasiyası və kalsifikasiyası ilə xarakterizə
olunur.
19

Aortal stenoz yavaş meydana gələn bir xəstəlik olduğu üçün
xəstələr illərcə asipmtomatik qalırlar. Aortal stenozun klassik
simptomları angina, ürək çatışmazlığı ilə bağlı dispnoye,sinkopiya
və ya presinkopiyadır.
Aortal stenozun dərəcələndirilməsi-exokardioqrafiya metodu
ilə müəyyənləşir. Normal bir yetkin insanda aorta qapaq sahəsi
təxminən 3-4 sm2-dir. Aorta qapaq sahəsinin 0,75-1,0 sm2-ə
düşməsi ciddi aortal stenoz hesab olunur. Qəbul edilən aorta qapaq
sahəsi 1 sm2-dən kiçikdirsə ciddi, 1-1,5sm2 orta və 1,5sm2-dən
böyükdürsə yüngül dərəcəli qəbul edilir.
Asimptomatik aortal stenozu olan bütün xəstələrdə endokarditin profilaktikası məsləhət görülür. Aortal stenozun proqnozu
ağır olduğu üçün erkən aorta qapaq replasmanı mütləq müalicə
metodu hesab olunur. Non-kalsifik qapaqlı yetkinlərdə, gənclərdə
komissurotomiya tətbiq olunur.
Aorta qapaqlarının çatışmazlığı anadangəlmə və ya qazanılmış xəstəliklərə bağlı olaraq əmələ gələ bilir. Aorta qapaq
çatışmazlığının əmələ gəlməsinə səbəb olan anatomik faktorlar
araşdırıldıqda qapaqcıqlar, aorta kökü və ya hər ikisi birdən rol
oynaya bilir.
Aorta qapaqlarının çatışmazlığı - revmatizm mənşəli ürək
xəstəliyi, anadangəlmə aorta qapaq deformasiyaları, degenerativ
qapaq xəstəlikləri, infeksion endokardit, travma, iştah kəsici bəzi
dərmanların istifadəsi, antifosfolipid sindromu kimi bəzi etioloji
faktorlar
valvulyar
aorta
çatışmazlığı
səbəbi
olaraq
göstərilməkdədir.
Aorta qapaqlarının endokarditi - mikroorqanizmlər ilə
tutulması nəticəsində aşkarlanır. Son illərdə bu xəstəlik artmaq
tempindədir. Ürəkdə mikroorqanizmlərin kolonizasiya olunması
ilə meydana gələn infeksiyon endokarditlərdə temperatur, küy,
splenomeqaliya, emboliya halları, anemiya, ürək çatışmazlığı
simptomları, bakteriemiya və ya fungemiya ola bilər. Diaqnozun
erkən qoyulması çox önəmlidir. Transtorakal exokardioqrafiya və
rəngli doppler çox böyük əhəmiyyət kəsb edən metoddur. Bu
xəstələrin müalicəsində uyğun antibiotik müalicəsi vacibdir.
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QALXAN AORTANIN ANEVRİZMASI

Anevrizmaların meydana çıxması baxımından vacib risk faktorları arasında arterial hipertenziya, anadangəlmə bikuspid və ya
unikuspid aorta qapağı və Marfan sindromu hesab olunur. Anevrizmaların yaranmasında generalizə olunmuş ateroskleroz böyük rol
oynayır.Siqaret çəkmək anevrizmanın meydana çıxma riskini artırır.
Qalxan aorta anevrizması Valsalva sinuslarının dilatasiyası və
aorta anulus dilatasiyasının birlikdə göründüyü vəziyyətlər annuloaortik ektaziya olaraq adlandırılır.Aortada,yaşla bağlı fraqmentasiya
və tunika mediada elastin itkisi aorta divarının zəifləməsinə səbəb
olur.Siqaret çəkmək ferment səviyyələrini artıraraq yaşa dolduqca
elastin itkisini sürətləndirir.
Günümüzdə izolə aorta qapaq çatışmazlığının ən sıx etioloji
səbəbi qalxan aortanın dilatasiyasıdır.
Marfan sindromlu xəstələrin 75-85%-də aorta kökü və ya
qalxan aorta dilatasiyası mövcuddur. Murdoch həmkarları ilə birlikdə
Marfan sindromu tapılan 257 xəstənin uzun müddətli təqiblərində 5
illik yaşam nisbətinin ancaq 30% olduğunu müəyyən etdilər. Ehlers Danlos sindromlu xəstələrdə isə aorta dilatasiyasının 28% nisbətində
tapıldığı bildirilmişdir.
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Qalxan aortanın degenerativ anevrizmalarının əmələ gəlməsinin
ikinci səbəbi ateroskleroz hesab olunur. Aterom piləklərın varlığı, aortanın medial təbəqəsində elastik liflərin və düz əzələ hüceyrələrinin pozulması və yox olması ilə birlikdə müşahidə olunur. Yerini alan ekstrasellulyar matriks və yağ toxuması aorta divar müqavimətini zəiflətməklə,
anevrizmanın degenerasiyaya uğramasına zəmin hazırlamış olur.
Qalxan aortanın dilatasiyası ilə bikuspid aorta qapağı arasında
ciddi bir birlik mövcuddur. Bikuspid aorta qapağı olan xəstələrdə
aorta divar quruluşunda patoloji əlamətlər meydana çıxır. Döş aorta
anevrizmaları ölümcül bir xəstəlikdir. Qalxan aorta anevrizmalarında
spontan cırılma və ya diseksiya meydana çıxması ən qorxulu kliniki
vəziyyət sayılır.
Elektrokardioqrafiya ürəkdə dəyişikliklər olmadıqda normal ola
bilir,lakin,aorta çatışmazlığı olan xəstələrdə sol mədəciyin hipertrofiyası və yüklənmə əlamətləri (ST depressiyası və T dalğasının
tərsləşməsi) müşahidə edilir. Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası zamanı
asimptomatik xəstələrdə bəzən anevrizma görmək mümkün olur.
Postero-anterior rentgenoqrafiyada genişlənmiş divararalığı, traxeya
və ezofageal yerdəyişmə təyin edilir.
Exokardioqrafiya - qalxan aorta anevrizmalarının diaqnoz və
müalicəsində böyük bir rol oynayır. Dilatasiya olmuş aorta kökü və
ya aorta anevrizmalarında, aorta qapaq çatışmazlığının exokardioqrafik dəyərləndirilməsi olmalıdır. Multiplanar trans-ezofageal
izolə qalxan aorta anevrizmaları ilə diseksiya və ya intramural
hematomaları ayırmaqda sürətli və etibarlı bir diaqnostik metoddur.
Aortaqrafiya - aorta anevrizmasında hələ də istifadə olunan
informativ bir diaqnostik metoddur.Bu zaman anevrizmanın qövs
şaxələri açıqca görünür.
Komputer tomoqrafiya - intravenoz kontrast istifadə edilərək
aparılan müayinədə aorta anevrizması ölçü və genişliyinin dəqiq
diaqnozunu verir. Xüsusilə, intra-arterial tromb və ya diseksiya
varlığında komputer tomoqrafiya tamamlayıcı rol oynayır.
Koronar angioqrafiya 40 yaşdan yuxarı və ya koronar arteriyanın xəstəlik simptomları olan xəstələrdə, qalxan aorta xəstəlyinin
dəyərləndirilməsində məsləhət görülür.
Qalxan aorta anevizmalarında simptomların ortaya çıxması və
ya kəskin aorta diseksiyasının meydana çıxması təcili cərrahi göstəriş
hesab olunur.
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Anevrizmanın genişlənməsini aortanın cırılmasının formalaşmasının ilkin təhlükəli xəbərdarlığı kimi qəbul etmək olar.
Qaixan aortanın birincili infeksion (mikotik) anerizmaları
nadir rast gəlinir.Çox vaxt qapaq endokarditlərindən sonra meydana
çıxır.
Qalxan aortanın psevdoanevrizmaları-kardial və torakal vaskulyar cərrahiyyə əməliyyatlarından sonra rast gəlinir. Toxuma degenerasiyası, texniki səhvlər, qreft materialının çatışmazlığı və ya infeksiya başlıca səbəbdir. Diaqnoz çox vaxt döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası və komputer tomoqrafiyası ilə qoyulur.
Qalxan aorta qreftlərinin infeksiya ilə yoluxması təxminən
1-2%-dir. Aortik qreftlərdə infeksiya yoluxma risk faktorları: cərrahiyyə əməliyyatında yetərsiz steril texnikaların istifadə olunması,
uzun müddətli əməliyyat, massiv qan transfuziyası, peroperativ
bakteriemiya və reoperasiya hesab olunur.
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AORTA QÖVSÜNÜN ANEVRİZMASI

Aorta qövsünün anevrizmaları etioloji olaraq aortanın digər
sahələrindəki anevrizmalardan əsaslı olaraq fərqlənmir.Aorta
qövsünün anevrizmaları aortanın digər bölmələrinin anevrizmaları
ilə (qalxan aorta, aorta kökü, döş aortası, torakoabdominal aorta
və ya abdominal aorta anevrizmaları) birlikdə rast gəlinə bilir.
Aorta qövsünün anevrizmasının ölçüsü və qonşuluğundakı
normal qalxan aorta və ya proksimal enən aorta ölçüləri ilə
anevrizma ölçüləri nisbəti cırılma meydana gəlməsi üçün ən
önəmli aşkarlayıcıdır.
Herose həmkarları ilə birlikdə döş aortasının anevrizmalarında illik genişlənmə nisbətinin 0,42 sm olduğunu bildirirlər.
Arterial hipertenziya şikayəti və siqaret çəkmək anevrizmanın
meydana gəlməsi sürətini və cırılma riskini artırır.
Aorta qövsünün anevrizmaları qonşuluğundakı mediastinal
orqanlara: vena kava superior, innominat venalar, pulmonar
arteriya, traxeya, bronxlar, ağciyər və sol qayıdan laringeal sinirə
24

təzyiq edə bilir. Simptomlar isə hava çatmamazlığı, stridor, səs
qısalığı, hemoptiziya, öskürək və sinə ağrısı olaraq ortaya çıxa
bilir. Ancaq, xəstələrin əksəriyyəti asimptomatikdirlər, aşkarlanması rutin müayinələrlə və ya başqa xəstəliklərin araşdırılması
zamanı döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası və komputer tomoqrafiya
ilə qoyulur.
Torakal aortaqrafiya dəqiqləşdirmə üçün mühüm müayinə
hesab olunur. Aortaqrafiyada aorta ilə birlikdə, aorta qapağı və
braxiosefalik şaxələrdə görüntülər aşkarlanır. Braxiosefalik sistemdəki anomaliyalar bu yolla müəyyənləşir. Komputer tomoqrafiya üç ölçülü tomoqrafiya texnikaları və maqnetik rezonans
görüntüləmələr xüsusilə aorta diseksiyonlu xəstələrin dəyərləndirilməsində son dərəcə faydalıdır. Exokardioqrafiya da aorta
qövsünün anevrizmalarının dəyərləndirilməsində istifadə olunan
bir görüntüləmə metodudur. Ayrıca exokardioqrafiya kardial
funskyaların və qapaqcıkların dəyərləndirilməsində xüsusilə aorta
çatışmazlığının aşkarlanmasında faydalıdır. Koronar arteriyaların
dəyərləndirilməsi lazım gəldikdə koronar angioqrafiya edilməlidir.
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AORTANIN TORAKOABDOMİNAL ANEVRİZMALARI

Subklavian arteriyanın distalından etibarən enən döş aortası və
abdominal aortanı tutan anevrizmalara torakoabdominal aorta
anevrizmaları deyilir.
Torakoabdominal anevrizmaların etiologiyasında ən vacib faktor media təbəqəsinin aterosklerozun hesabına degenerasiyaya uğramasıdır.
Torakoabdominal aorta anevrizmaları, anevrizmanın toraks və
qarın boşluğunda yerinə və uznluqlarına görə Crawford tərəfindən 4
tipə ayrılır:
Tip I: enən aortanın proksimal hissəsindən başlayıb qarın
aortasının başlanğıcına qədər davam edir.
Tip II: enən aortanın sonu və qarın aortasından çıxan renal
arteriyaların başlanğıc yerlərinə qədər olan böyük bir hissəsini əhatə
edir.
Tip III: enən aortanın aşağı hissəsi ilə qarın aortasının böyük
bir hissəsi daxildir.
Tip IV: diafraqma sərhəddindən başlayaraq qarın aortasının
böyük bir hissəsi və ya bütövlükdə daxildir.
Torakoabdominal aorta anevrizmaları uzun müddət simptomsuz keçir. Xəstələrin yarıya yaxın bir hissəsində təsadüfən bir radiodiaqnostik araşdırma sırasında, ya da nonspesifik bəzi şikayətlərin
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araşdırılması ilə diaqnoz qoyulur. Simptomatik xəstələrdə də simptomlar ümumiyyətlə, anevrizmanın ətraf toxuma və orqanlara etdiyi təzyiq və verdiyi ziyanla bağlıdır. Daha şanssız bir qrup xəstə isə birbaşa
anevrizma cırılmasına bağlı şikayətlər və ya ani hemodinamik kollaps
ilə meydana çıxırlar. Torakoabdominal aorta anevrizmalı xəstələrin
9%-də diaqnoz qoyulanda artıq cırılma mövcud olur. Simptomatik
xəstələrdə ən çox rastlanan şikayət beldə və yan nahiyəsində olan
ağrılardır. Traxeya və ya daha aşağı tənəffüs yollarının təzyiqə uğraması
və zədələnməsi ilə bağlı olaraq öskürək, hava çatmamazlığı, stridor və
hemoptiziya ola bilir. Anatomik olaraq arteriyalara ən yaxın qonşuluqda
yerləşən venalara təzyiq zamanı arteriovenoz fistullar meydana çıxa
bilər və bu xəstələrdə hiperdinamik ürək çatışmazlığı inkişaf edir.
Anevrizma kisələrinin böyük bir hissəsinin divarında tromb yarana bilir.
Bəzən qopan tromb parçaları və ya piləklər periferik emboliyalara səbəb
ola bilir. Tromboembolik hadisələrin intraabdominal orqanların
arteriyalarında baş verməsi ani və ya yavaş - yavaş orqanlarda meydana
çıxan işemiyalara səbəb ola bilər. Bu şəkildə xəstələrdə çatışmazlıq və
ya bağırsaq işemiyası baş verir.
Döş aortasının anevrizması
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Anevrizmanın inkişafı aortanın istənilən hissəsində əmələ
gələ bilər. Aorta qapaqlarının taylarından qapaqüstü darağa qədər
yerləşən seqment Valsalva sinusu adlanır. Qalxan aorta
qapaqüstü daraqdan baş bazu kötüyünün aralanması yerinə düz
bucaq altından keçən xəttə qədər davam edir. Aorta qövsü isə
yerləşir: baş bazu kötüyünün aralanmasından proksimal olaraq
düzbucaq altından keçən xəttdən kənarda yerləşməklə, sol
körpücükaltı arteriyanın aralanması yerinə distal səviyyədə düz
bucaq altında davam edir. Enən aorta sol körpücükaltı
arteriyadan diafraqmanın aortal dəliyinə qədər olan səviyyədə
yerləşir,sonra isə qarın aortası başlayır, aorta bifurkasiyasında
bitir, daha sonra isə qalça arteriyalarına şaxələnir. Aortanın
divarı intimadan, mediadan, həmçinin adventisiya qişasından
ibarət olub, qalınlığı orta hesabla 4 mm-dir. İntima qatı – ən zəif
qişadır,media elastik liflərdən və saya əzələ hüceyrələrindən
ibarət olub,aorta divarının möhkəmliyini təmin edən spiral qat
əmələ gətirir: adventisiya qişası orada olan arteriya və vena
damarlarının yerləşməsi hesabına qidalandırıcı funksiyasını
təmin edir. Xager həmkarları ilə birlikdə apardıqları tədqiqatların
nəticələrinə əsasən, hər hansı bir antropometrik göstəricilərin
aortanın divarına təsirini müəyyən etmək mümkün deyildir.
Dispersion analiz zamanı çəkinin, boy ölçüsünün yaxud, bədən
səthinin sahəsinin aorta divarına təsiri müəyyən edilməmişdir,
lakin cinsin və yaşın onun diametrinə təsiri göstərilmişdir. İnsan
yaşının təsirinə gəldikdə isə Aronberqin tədqiqatları göstərmişdir
ki,yaşlı insanlarda aortanın diametri hər on ildən bir olmaqla 1
mm böyüyür. Bu məlumata əsasən,müvafiq olaraq aorta
seqmentinin genişlənməsini diametrin böyüməsi hesab etmək
olar. Bütün bunlara müvafiq olaraq məhdud anevrizma-normal
damarın diametrinin 50% -dən artığını üstələyən genişlənməsi
qəbul olunmuşdur.Sol körpücükaltı arteriyadan aşağı yerdə
anevrizmalar Krouford təsnifatına uyğun olaraq bir neçə tipə (I IV tip, döş aortası anevrizması) və sonradan Safi tərəfindən əlavə
edilən tipə (V tip, döş aortası anevrizması) ayrılır.
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Anevrizmaların müxtəlif formaları ayırd edilir:
1) Həqiqi anevrizma-damar divarının qabarması nəticəsində
daxili mənfəzin genişlənməsidir.
2) Yalançı anevrizma (psevdoanevrizma) -damar divarının
bütün qatlarının aortanın daxili mənfəzi ilə əlaqəsi olan xarici kisə
əmələ gətirməklə perforasiya (penetrasiya) ilə nəticələnən ölçünün
böyüməsi ilə xarakterizə olunur.
“Laylanan anevrizma” terminini aydınlıq gətirmək üçün
aşağıdakı anlayışlarla əvəz etmək olar:
“məhdud anevrizma” – aortanın müəyyən sahəsinin cəlb
edilməsilə xarakterizə edilir;
“yayılmış
anevrizma”
–
qalxan
aortanın,aorta
qövsünün,enən aortanın yaxud qarın aortasının,hətta bütövlükdə
aortanın prosesə qoşulması ilə xarakterizə olunur.
Son 30 il ərzində döş aortasının anevrizmasının yayılması
təkmilləşdirilmiş diaqnostik üsulların artması,həmçinin ahıl yaşlı
xəstələrin sayının çoxalması ilə əlaqədardır.Lakin, müxtəlif əhali
qrupları arasında bu xəstəlikdən ölüm hallarının yayılmasının
səbəbi bu günə qədər aydın deyildir.Döş aortasının və
torakoabdominal aortanın anevrizmaları qarın aortasının infrarenal
şöbəsinin anevrizması ilə müqayisədə azdır və aortanın bütün
degenerativ anevrizmalarının 2-5%-ni təşkil edir.Ədəbiyyat
məlumatlarına görə ağ irqdən olan kişilər arasında döş aortasının
anevrizmasından ölüm dərəcəsi 100 min əhali arasında 0,7%,
laylanan anevrizmadan ölüm dərəcəsi isə 100 min əhali arasında
1,5% təşkil edir.ABŞ-ın Orta Qərb bölgəsi üzrə otuz illik dövr
ərzində aparılan tədqiqatlar zamanı aşağıdakı nəticələr əldə
edilmişdir: 100 min əhali arasında qalxan aortanın anevrizması 5%, qövsə qədər olan hissəsinin anevrizması-11% və enən döş
aortasına qədər hissəsinin anevrizması isə-38% təşkil etmişdir.
Kişilərdə üstünlük təşkil edən qarın aortası anevrizmasından fərqli
olaraq döş aortası anevrizması qadınlar arasında daha çox
olmuşdur. Xəstələrin ¼-də yanaşı olaraq aortanın infrarenal
şöbəsinin anevrizması və 13% - də isə çoxsaylı anevrizmalar aşkar
edilmişdir.Bundan başqa infrarenal qarın aortası anevrizması 3,5 29

12% təşkil etmişdir.Aorta anevrizması və aortanın laylanması
anevrizması olan xəstələr arasında xəstəxanaya qəbula qədər ölüm
22% təşkil etmişdir (autopsiya nəticəsində qoyulan diaqnoz),
aortanın cırılması isə döş aortası anevrizması olan xəstələrin 74%
- də rast gəlmiş və ölüm 94% olmuşdur.
Aortanın qocalması prosesi bütün həyat boyu baş verir. O,
aortanın bütün seqmentlərinə təsir edir,uşaq və yeniyetmə
yaşlarından başlayaraq aortanın mənfəzinin genişlənməsinə səbəb
olur.Aortanın qocalması insanın cinsindən asılı olaraq,kişilərdə
qadınlara nisbətən daha sürətli gedir. Böyük yaşlarda aortanın
ölçüsü fiziki işdən və stressdən asılı olur. Sonrakı yaşlaşma
dövrlərində damar divarının rigidliyi, aortanın sklerozu nəticəsində
struktur dəyişikliklərinin yaranması səbəbindən yüksəlir. Risk
amillərinə hipertenziya, hiperlipidemiya, şəkərli diabet və siqaret
çəkmək daxildir. Aortanın divarında kollagen və lipidlərin miqdarı
artır, həmçinin kalsium çökür və nəhayətdə, aorta divarının qalınlığı
normanın yuxarı həddi 7mm-ə qədər arta bilir. Nəticədə, nəbz
təzyiqi və nəbz dalğasının yayılmasının artımı baş verir. Bu da
orqanların qan təchizatının azalmasına, xüsusilə, miokardın
diastolik qan təchizatının pozulmasına səbəb olur.
Aortanın sklerozunun sonrakı inkişafı aşağıdakı proseslərlə:
intimanın qalınlaşması,piləklərin əmələ gəlməsi ilə xoranın
inkişafı və trombların yaranması ilə xarakterizə olunur.
Qalxan aortanın anevrizmasının meydana çıxması bir
müddət Marfan sindromunun silinmiş forması kimi qəbul edilirdi irsi xəstəlik olub aorta qövsü adətən zədələnmir: bundan başqa,
xəstələrin 1% hallarında ikitaylı aorta qapağı aşkar edilir.
Müəyyən edilmişdir ki,ikitaylı aorta qapağı olan xəstələrdə üçtaylı
aorta qapaq xəstələri ilə müqayisədə laylanan anevrizmanın
meydana çıxması riski doqquz dəfə artıq rast gəlinir.Bundan əlavə
aortanın daralması olan xəstələrdə də ikitaylı aorta qapağının rast
gəlməsi artır.İkitaylı aorta qapağı olan xəstələrdə qalxan aortanın
diametri artır.Əvvəllər belə hesab edilirdi ki,bu cür anevrizmaların
baş verməsi qalxan aortanın “poststenozlaşmış genişlənmə”si ilə
əlaqədar olur. Lakin, hətta tam işlək vəziyyətdə olan ikitaylı aorta
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qapağı olan cavan xəstələrdə aortanın genişlənməsi aşkar edilir.
Mediumun kistoz inkişafı,bir sıra hallarda (ikitaylı aorta qapaq
daxil olmaqla) aortanın genişlənməsinin ümumi əlamətidir.
Güman edilir ki,ikitaylı aorta qapağı olan şəxslərdə aortanın
divarının mexaniki davamlılığının azalması embrional dövrdə
fibrillin -1-in çatışmazlığı ilə əlaqədardır.Üçtaylı aorta qapağı olan
xəstələrlə müqayisədə ikitaylı aorta qapağı olan xəstələrdə aorta
divarında limfositlərin böyük infiltrasiyası aşkar edilir,həmçinin
saya əzələ hüceyrələrinin güclü apoptozu da aşkar edilir. Bu,
deməyə imkan verir ki, ikitaylı aorta qapağı olan aortanın divarı
tipik anevrizmalarla müqayisədə daha zəifdir.
Aorta mediası saya əzələ hüceyrələrindən və hüceyrə daxili
matriks zülalından təşkil edilmişdir,hər şeydən əvvəl elastik və
kollagen üstünlük təşkil edir.Hüceyrə xarici matriksin güclü
dağılmasına səbəb olan metabolizm pozğunluğu aorta divarının
möhkəmliyinin artan səviyyədə azalmasına səbəb olur.Digər bir
mexanizm matriks metalloproteinaza ilə əlaqədardır (bu,sink asılı proteolitik fermentlərdən təşkil olunmuşdur) - hüceyrə xarici
matriks metabolizminə və aorta divarının remodelləşməsinə təsir
göstərir ki,bu da həqiqi və laylanan anevrizmanın inkişafında
böyük əhəmiyyət kəsb edə bilır.Döş aortası xəstəlikləri olan
xəstələrdə yüksək dərəcədə matriks – metalloproteinaza – 9-un
ekspressiyası aşkar edilir. Beləliklə, heç də təəcüblü deyil ki, onun
geni (MMP-9) müasir dövrdə aktiv surətdə öyrənilir.Döş aortası
anevrizmalarının yaranması adətən genetik iğtişaşların olması ilə
bağlıdır. Məlumdur ki, orada aortanın üç əsas irsi xəstəliyi
aortanın xəstəliyini əmələ gətirə bilər: Marfan sindromu, EhlersDanlos sindromu və digər ailəvi birləşdirici toxuma xəstəlikləri.
Əksər hallarda bu,aortanın xəstəlikləri ilə bağlı genetik boşluqları
qalmış natamam anlaşma əks etdirən “keçid” formalarıdır. Anevrizmanın yaranmasına səbəb ola biləcək medianın kistoz inkişafı,
Marfan sindromunun klassik fenotipi zamanı aorta kökünün
inkişafı aşkar edilir. Hal-hazırda fibrillin geninin (FBN - 1) 125dən çox nöqtəvari mutasiyası ayırd edilib. Sindromun yayılması
1:5000 nisbətindədir ki,bu da laylanan anevrizmanın bütün
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hallarının 6-9% - i təşkil edir. Marfan sindromu olan uşaqların
50% - də aortanın genişlənməsi durmadan artır. Tədqiqatların
birində, 76 xəstədə (orta yaş həddi 30 ildir) genişlənmənin ən
böyük sürəti (ildə 2,5sm) aorta kökündə aşkar edilmişdir.
Ağırlaşma kimi aortanın laylanan anevrizmasını qeyd edirlər. Döş
aortası anevrizmasının digər ailəvi forması 1600 xəstə arasında
təxminən 20% təşkil edir.Aorta qapağının dəyişdirilməsi əməliyyatına məruz qalmış xəstələrin təxminən 5-10%-də annulo-aortal
ektaziya baş verir. Qarın aortasının infrarenal şöbəsinin anevrizmasının yaranması 60 yaşa qədər olan dövr üçün nadir hal hesab
edilir. 50 yaşdan yuxarı kişilərdə xəstəliyin yayılması 5% təşkil
edir. Döş aortasının anevrizması yaxud laylanan anevrizması, yuxarıda qeyd olunan fibrillinopatiya (Marfan sindromu və EhlersDanlos) kimi birləşdirici toxumanın irsi xəstəlikləri zamanı
meydana çıxa bilər. Bir çox müəlliflər döş aortasının laylanan
anevrizmasının ailəvi təsadüflərini daha mürəkkəb və qeyrihəmcins xəstəlik kimi hesab edirlər. Onların meydana çıxmasında
ən azı üç lokus etioloji rol oynayır. Patoloji anatomik tədqiqat zamanı medianın tipik kistoz inkişafı,mukoid maddələr, elastiki liflərin dağılması aşkar edilir. Elastiki liflərin dağılması, mukopolisaxaridə bənzər maddələrin çökməsi və kistoz pozğunluq Marfan
sindromu, həmçinin annulo-aortal ektaziya zamanı müəyyən edilir. Bu, damar divarının möhkəmliyinin zəifləməsinə və genişlənməsinə gətirib çıxarır. Damar divarına toxunan gərginliyi (W)
Laplas qanuna uyğun hesablamaq olar (incə divarlı, strukturlar
üçün):
W=Pxr/2xh
Burada P – təzyiq, r – radius, h – divarın qalınlığıdır.
Arterial hipertenziya, aortanın divarının nazikləşməsi və
genişlənməsi, damar divarında gərginliyin artmasına səbəb olur ki,
bu da sonda aortanın laylanmasına yaxud cırılmasına gətirib
çıxarır. Aortanın diametri - risk göstəricisidir, lakin o,həmişə artmır. Birləşdirici toxumanın xəstəlikləri zamanı aortanın genişlənməsi hadisələrin 40%-də müşahidə edilir.Digər formalarda isə
bu cür dərəcədə genişlənməsi yalnız 10% hallarda aşkar
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edilir.Cırılmanın kritik nöqtəsi qalxan aorta üçün 6 sm,enən aorta
üçün isə 7sm təşkil edir.Bu nöqtə əldə edildikdə,qalxan aortanın
genişlənməsinin 30% - i təsadüfi,enən aortanın genişlənməsinin
isə 40% - i təsadüfi cırılma yaxud laylanma ilə nəticələnir.
Fəsadların baş verməsinin illik riskini bu cür hesablamaq olar:
Ln = - 21, 055 + 0, 0093 (yaşı) + 0, 842 (ağrı) + 0, 643 (enən
aortanın diametri) + 0, 405 (qarın aortasının diametri).
Döş və qarın aortasının sklerozu anevrizmanın əmələ
gəlməsinin yüksək riskini kifayət qədər təyin etmir.Siqaret çəkmək bu prosesin sürətini 15-20% artırır.Aorta divarının mexaniki
möhkəmliyinin zəifləməsi həmçinin iltihab ilə də əlaqədar ola
bilər. Bu,infeksiya xəstəlikləri yaxud sistem vaskulitlərin nəticəsi
kimi də baş verə bilər.Sifilis zamanı aortit,qalxan aortanın
anevrizması və aorta divarının qalınlaşması baş verir.Həmçinin
Staphylococcus aureus-la infeksiyalaşma halları da məlumdur.Bu
halda həmçinin penetrasiyaedici xoralar da əmələ gələ bilər.
Cırılma riski aortanın diametrinin böyüməsi ilə artır. Anevrizma
divarında iltihabi hüceyrələr toplanır və sitokininlərin səviyyəsi
artmış olur. Bu da öz növbəsində makrofaqlar və saya əzələ
hüceyrələri tərəfindən matriks metalloproteinazın istehsalının
artmasına təkan verir. Matriks metalloproteinazın aktivasiyası və
divarın hüceyrələrlə infiltrasiyası dərəcəsi arasında ciddi qarşılıqlı
əlaqə mövcuddur. Behçet xəstəliyi və vaskulitin digər formaları
daha çox məhdud anevrizma və perforasiya yaradır, lakin, laylanan anevrizmanın əmələ gəlməsinə az hallarda səbəb olur.
Kavasaki sindromu zamanı çoxlu sayda məhdud anevrizmalar əmələ gələ bilir.Kavasaki sindromunun rastgəlmə tezliyi
100 min uşaq arasında 135-ə və 5 yaşdan kiçik olan 100 min uşaq
arasında isə 8-17-ə bərabərdir. Daha çox tac damarların anevrizması baş verir, lakin digər damarlar da prosesə cəlb oluna bilər.
Giqant hüceyrəli arteriit zamanı qarın və döş aortasının anevrizması baş verə bilər. Kokaindən və amfetaminlərdən istifadə edərkən, həmçinin aortanın divarının nazikləşməsinə və anevrizmanın
baş verməsinə gətirib çıxara bilər. Aortanın stenozu zamanı
poststenotik anevrizmanın inkişafı mümkündür. Anevrizmanın
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əmələ gəlməsində daha bir vacib səbəb travmalardır, xüsusən
avtomobil travmaları – yüksək sürətlə hərəkət zamanı, qəflətən
tormozlanmada 95% hallarda aortanın ayaqcıqları zədələnə bilir.
Döş aortası anevrizmasının gedişi hələlik kifayət qədər
öyrənilməmişdir. Bunun səbəblərindən biri onunla əlaqədardır ki,
anevrizmanın yerləşməsi yeri və etiologiyası,onun inkişafının,yəni
aortanın laylanmasının yaxud cırılmasının sürətlənməsinə təsir edə
bilir. Yelsk universitetinin uzun müddətli müşahidəsi təsdiq
etmişdir ki,aortanın döş şöbəsinin anevrizmalarının inkişaf sürəti,
aortanın qarın şöbəsinin inkişaf sürətilə müqayisədə nəzərə
çarpacaq dərəcədə azdır .
Anevrizmanın inkişaf sürətinin vacib göstəricisi ilkin
ölçüsüdür. Keçirilən tədqiqatlarda müəyyən olunmuşdur ki,döş
aortasının anevrizmasının ölçüsü onun cırılmasında müəyyənedici
rol oynayır: diametri 5sm-dən az olan anevrizma üçün ildə 2%
təşkil edir, diametri 5-5,9sm üçün 3% və diametri 6sm-dən böyük
olan üçün isə 7% təşkil edir. Beləliklə,döş aortası anevrizmasının
ölçüsü 6sm-ə çatdıqda cırılma riski kəskin sürətlə artır. Buna
bənzər nəticələr, 133 xəstə üzərində aparılan beşillik müşahidədən
sonra alınmışdır: genişlənmə < 40 mm zamanı cırılma riski 0%
olur.Anevrizmanın ölçüsü 40-59 mm olduqda risk 16%, ölçü ≥ 65
mm olduqda isə cırılma riski 31% olur. Bəzi qruplarda müalicədə
olan xəstələrdə anevrizmanın cırılması 32–68% - də baş vermişdir:
bu zaman cırılma 32–47% ölümlə müşayiət olunmuşdur.Beləliklə,
müalicəyə məruz qalmayan döş aortasının anevrizması olan
xəstələr bir, üç və beşillik yaşama qabiliyyəti müvafiq olaraq 65%,
36% və 20% təşkil edir.
Döş aortası anevrizması olan xəstələrdə diaqnozun qoyulması
zamanı şikayətlər çox hallarda olmur. Lakin, anevrizmanın ölçüsündən və yerləşməsindən asılı olaraq döş sümüyü arxasında, çiyində,
bədənin yan nahiyələrində yaxud qarında ağrılar meydana çıxa
bilər. Bu ağrılar adətən yaxın yerləşən damarların birtərəfli
sıxılması, deformasiyası kimi damar fəsadlarının inkişafı (yuxarı
boş venanın sıxılması sindromu,aorta çatışmazlığı, tromboemboliya) ilə,yaxud qarışıq anatomik törəmələrin yerdəyişməsi
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nəticəsində də meydana çıxır ki,bu da diafraqma sinirinin
disfunksiyasına yaxud disfoniyaya gətirib çıxara bilər. Qalxan
aortanın anevrizması əvvəlcə özünü aorta qapaq çatışmazlığı ilə
əlaqədar kliniki əlamətlərlə göstərir,daha sonra isə aorta kökünün
və aorta həlqəsinin genişlənməsinə səbəb olur. Valsalva sinusuna
toxunan anevrizma ürəyin sağ boşluğuna açıla bilər. Bu isə qanın
fasiləsiz olaraq şuntlanmasına və nəticədə ürək çatışmazlığına
gətirib çıxarır. Qalxan aortanın və aorta qövsünün anevrizmaları
divararalığına açıla bilərlər: azan sinirin yaxud qayıdan sinirin bu
zaman sıxılması nəticəsində disfoniya inkişaf edə bilər və yaxud
diafraqmal sinirin sıxılması nəticəsində diafraqma kupolunun
paralicinin nəticəsində də baş verir. Yuxarıda qeyd olunan anevrizmalar həmçinin traxeobronxial ağacın sıxılması hallarında ağ ciyərlərdə xırıltılar, öskürək, qanhayxırma, təngnəfəslik yaxud pnevmonitlə müşayiət olunur. Həmçinin qida borusunun sıxılması disfagiyaya və yaxud yuxarı boş vena sindromuna səbəb olur. Gecikmiş
mərhələlərdə digər döş qəfəsi daxili törəmələrin sıxılması və əhatə
edən sümük strukturlarının dağılması döş sümüyü arxasında yaxud
bel nahiyəsində fasiləsiz ağrıları meydana çıxarır. Bəzi hallarda
xəstələrdə baş beyinin, böyrəklərin və nazik bağırsaqların işemiyası
yaxud axsama baş verə bilər. Bu təzahürlər müvafiq arteriyaların
tromboemboliyası nəticəsində baş verir. Buna səbəb isə anevrizma
daxilində yerləşmiş qatlı trombların hissəvi olaraq qopmasıdır.
Çox hallarda təsadüfən aşkar edilən aortanın anevrizmasının
diaqnostikası üçün müxtəlif şüa müayinə üsullarından istifadə
etmək olar. Döş qəfəsinin rentgenoqrammasında divararalığının
genişlənməsinin, qalxan aortanın soltərəfli genişlənməsi,aorta
soğanağının dəyişməsini, həmçinin enən aortanın uzanması (çox
zaman) və böyüməsini aşkar etmək olar. Anevrizmanın mövcudluğu müxtəlif rentgenoloji dəyişikliklərlə müşayiət oluna bilər.
Çox zaman rentgenoqrafiya anevrizmanı aortanın deformasiyasından fərqləndirməyə imkan yaratmır,bu da aorta anevrizmasının
hipodiaqnostikasına gətirib çıxarır.Anamnezində döş sümüyü
arxasında yaxud bel nahiyəsində ağrısı olan 36 xəstədə,kontrastsız
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rentgenoqrafiyadan istifadəsi zamanı yalnız 22 - də aortanın
dəyişikliyini (61%) aşkar etmişlər.
Kontrast gücləndirici ilə komputer tomoqrafiyası,aortanın
anevrizmasının yerləşmə vəziyyətini,ölçüsünü,həmçinin istənilən
fəsadlarının təyin edilməsinə imkan yaradır.Bu zaman aortanın
divarının qalınlığını,tac arteriyalarda və aorta divarında kalsiumun
çökməsini, həmçinin iri ayrılan arteriyaların quruluşunu təyin
etmək olar. Bu üsulların çatışmazlıqlarına kontrast maddələrin
toksiki təsirini, aorta qapaq çatışmazlığının,həmçinin sol mədəciyin təqəllüsünün ocaqlı pozğunluğunun müəyyən edilməsinin
mümkünsüzlüyünü göstərmək olar.
Maqnito rezonans tomoqrafiyası (MRT) köndələn,sagital və
frontal müstəvi üzrə aortanın yüksək səviyyədə təsvirini almaq imkanına malikdir. Təsvirin yüksək keyfiyyəti anevrizmanın mənşəyini və inkişaf mərhələsini dəqiq müəyyən etməyə imkan verir.
MRT -ı sol mədəciyin divarının qalınlığını və funksiyasını qiymətləndirməyə imkan verir. Lakin, bu halda aortanın sklerozunun
və tac arteriyaların daralmasının diaqnostikasını tam dəqiq müəyyənləşdirmək olmur. Aortanın anevrizmasının ölçüsünü, onun
yerləşməsini və uzunluğunu kifayət qədər asanlıqla təyin etmək
olar. MRT-nin ən böyük üstünlüyü - radiasyon yüklənmənin olmamasıdır ki, bu da çox sayda təkrar müayinənin, xüsusilə yeniyetmələrdə və yetkinlik yaşda olan qadınlarda aparılmasına imkan
verir.
Simptomsuz anevrizmalar zamanı ilkin olaraq stasionar-ambulator müalicə göstərişdir. Belə ki, cərrahi müdaxilə simptomlu
və yayılmış anevrizmalar üçün göstərişdir. Həmçinin yerləşməsindən, yaxud simptomlardan asılı olmayaraq əgər qalxan aortanın
anevrizmasının diametri 55 mm yaxud 60 mm-dən çox olduqda da
cərrahi müdaxilə göstərişdir. Aortanın ölçüsünün indeksi döş aortasının anevrizmasının cırılması, onun laylanması və ölüm nəticəsinin ehtimalını müəyyən edir. Onu hesablamaq üçün (aorta diametri/m2) xəstənin bədən səthinin sahəsinin qiymətindən istifadə
edilir. Bu göstərici cərrahi müalicə üçün xəstələrin seçilməsinin
keyfiyyətini artırmağa imkan verir. Aorta ölçüsünün indeksinə
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əsasən bütün xəstələri belə qruplaşdırmaq olar: aşağı riskə malik
xəstələr (indeks 2,75 sm/m2-dən az, il ərzində baş verə biləcək
fəsadların tezliyi təxminən 4%-dir); mötədil riskə malik xəstələr
(2,75–4,24 sm/m2, fəsadlaşma riski il ərzində 8%) və yüksək riskə
malik xəstələr qrupu (> 4,25 sm/m2, il ərzində fəsadların tezliyi
20%).
Kliniki təzahürlərin olmadığı xəstələrdə medikamentoz
müalicə hipotenziv preparatların tətbiqindən (arterial təzyiqin
məqsədyönlü səviyyəsini əldə etmək üçün) – ilk növbədə β – adrenoblokatorların təyinindən ibarət olmalıdır. Bu zaman digər qrup
preparatların da təyini mümkündür.
β-adenoblokatorların təyini,xüsusən uşaqlarda və Marfan
sindromu olan yeniyetmələrdə aortanın genişlənməsi sürətinin
ləngiməsinə səbəb olur. Müasir dövrdə bəzi ilkin eksperimental
məlumatlar döş aortasının aterosklerotik anevrizmasının patogenezində oksidativ stressin də rol oynadığını qeyd edir.Ona görə də
statinlərin və angiotenziv reseptorların blokatorlarının təyini
həmçinin müdafiə xarakteri daşıyır.Bundan başqa xəstələr ağırlıq
qaldırmaqdan,fiziki işdən,gücənmədən uzaq olmalıdırlar. Belə
ki,izometrik yüklənmə kəskin surətdə döş qəfəsi daxili təzyiqin və
AT-in kəskin artmasına səbəb ola bilər. Döş aortasının anevrizmasının əmələ gəlməsinin bəzi səbəbləri genetik təbiətli ola bilər.
Belə ki,döş aortası anevrizması uzun müddət simptomsuz gedişə
malik olduğundan onun aşkar edilməsinin yeganə üsulu xəstənin
ailə üzvlərinin qeyri-invaziv şüa metodlarının tətbiqi ilə müayinə
olunmasıdır.
Anevrizmanın inkişafı və böyüməsinin qarşısının alınmasında vacib tədbirlərdən siqaret çəkmənin ləğvi və AT-in endirilməsidir. Bunun üçün β-adrenoblokatorlardan istifadə etmək olar.
Qarın aortası anevrizması olan xəstələrdə siqaret çəkmək və arterial hipertenziyaya aortada aparılan cərrahi müdaxilədən sonrakı
uzaq dövrdə ölümə səbəb ola biləcək risk amili kimi baxırlar.
β -adrenoblokatorlarla aparılan medikamentoz müalicə ilə yanaşı
damar daxili müdaxilə, yaxud cərrahi müalicənin aparılmasına
ehtiyac duyula bilər. Təcili və təxirəsalınmaz əməliyyatların
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yerinə yetirilməsi zamanı aortanın laylanan anevrizması və onun
cırılması aorta anevrizmasında ən təhlükəli ağırlaşmalar olub
yüksək əməliyyat daxili risk hesab edilir. Cərrahi əməliyyatlar
zamanı letallıq planlı əməliyyat üçün 1,5%, təcili əməliyyatlar
üçün 2,6% və təxirəsalınmaz əməliyyatlar üçün isə 11,7% təşkil
edir. Beləliklə, planlı əməliyyat qalxan aortanın, diametri 5,5 smdən çox olan anevrizmalar üçün göstərişdir. Marfan sindromu və
birləşdirici toxumanın digər xəstəlikləri zamanı isə planlı əməliyyat anevrizmanın diametri 4,5 sm-dən böyük olan hallarda
göstərişdir.
Qapaq saxlamaqla aorta kökünün rekonstruksiyası keçirmiş
və təkrari əməliyyata meyilliyin artması olan xəstələrdə 10-20 il
sonra 10-20% xəstələrdə təkrari əməliyyatlara ehtiyac böyükdür.
Protez qoyulmuş xəstələrdə isə təkrari əməliyyatlara ehtiyac
aşağıdır (16% xəstələrin 5%-də). Təkrari əməliyyata risk amillərindən aorta həlqəsinin diametrinin > 2,5 sm olması, həmçinin
Marfan sindromu, mitral qapağın prolapsı (səyrici aritmiya ilə
müşayiət olunan), aortada qapaq qoruyucu əməliyyatlar da aiddir.
Süni qapaq qoyulmuş xəstələrdə, antikoaqulyantların tətbiq
edilməsi nəticəsində də gecikmiş fəsadlar törəyə bilər. Tromboemboliya ilə xəstələnmə 100 nəfərə 0,42 təşkil edir. Aorta qövsü
anevrizmasının müalicəsi zamanı seçim üsulu-cərrahi müdaxilənin
yerinə yetirilməsidir. Müasir dövrdə çox zaman stent implantasiyası ilə müştərək aparılır. Stentin implantasiyasında məqsəd
aorta qövsünün distal hissəsini enən aortadan ayırmaqdır.
Döş aortasınn enən hissəsinin yaxud aortanın torakoabdominal şöbənin anevrizmasının müalicəsi zamanı hal-hazırda son 15 ildə əldə edilmiş cərrahi yanaşmadan istifadə edilir (işemik fəsadların
qarşısının alınması məqsədi güdür). Damar daxili müdaxilələr zamanı artıq torakotomiyaya, aortanın sıxılmasına, ürəyin sol şöbələrində qanın şuntlanmasına, həmçinin ağciyərin süni ventilyasiyasına
ehtiyac qalmır. Döş aortasının anevrizmasının müalicəsi zamanı
stent-qrafdan istifadə olunması barədə 1988-ci ildə ilk dəfə Volodos
və hımkarları məlumat vermişlər (döş aortasının posttravmatik
psevdoanevrizmalı xəstənin müalicəsi zamanı). Cədvəl 1.
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Cədvəl 1.
Hal-hazırda məlum olan döş aortası xəstəliklərinin damar daxili
müalicəsi üçün göstərişlər
Xəstəliyin etiologiyası
Aortanın anevrizmaları
Aterosklerotik / degenerativ
Posttravmatik
Anastomozlu
Medianın kistoz nekrozu
Stenforda görə aortanın laylanmasının B tipi
Kəskin forma
Xroniki forma
Giqant penetrasiyaedici xora
Aortanın travmatik cırılması
Aorta-ağ ciyər fistulası
Anevrizmanın quruluşu.
Enən aortanın anevrizması.
Proksimal boynun uzunluğunun 2sm-ə bərabər olması
(2 < sm, aorta üstü stent-qraftın qoyulmasına qədər);
Distal boynun uzunluğu 2 sm-ə bərabər olması
Diametri ≥ 6 sm
Xəstənin halı
Yaşlı xəstələrə üstünlük verilməsi
Arzu olunmaz sonluğun yüksək riski olan xəstələr açıq cərrahi
əməliyyat üçün yaranır
Xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliyi
Ağır formalı ÜİX
Ağır formalı yuxu arteriyası xəstəliyi
Xroniki böyrək çatışmazlığı
Damara daxil olma sahəsinin yararlı olması
Gözlənilən yaşama müddəti > 6 aydan artıq ola bilir.
Stentin implantasiyasından sonra aparılan angioqrafiya stentin
yerləşdirilməsinin düzgünlüyünə nəzarət etməyə kömək edir. Sıxılmanın
aşkar edilməsi zamanı əlavə ballon dilatasiyanın icrası vacibdir, belə ki,
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bu zaman stentin damar divarına kipləşdirilməsi yaxşılaşır. Stentləşdirmədən sonra xəstələr tezliklə ekstubasiya olunaraq bir neçə gündən
sonra evə yazılırlar. Bəzi xəstələrdə iltihabi dəyişikliklər baş verə bilər, bu
transplantanta cavab kimi qiymətləndirilir. Bu özünü qanda C - reaktiv
zülalın səviyyəsinin qalxması ilə göstərə bilər (prokalsitoninin səviyyəsi
isə yüksəlmir). Bu dəyişikliklər, döş qəfəsində xoşagəlməz duyğularla
müşayiət oluna bilər ki, bunu da indometasinin təyini ilə aradan
qaldırmaq olar. Aorta qövsünün quruluşu onun əyilmiş vəziyyətindən və
ondan aralanan iri arteriyaların hesabına mürəkkəb hesab edilir. Aorta
qövsünün zədələnməsinin uğurlu müalicəsi –ümumən qəbul edilmiş üsul
- ürəyin fəaliyyətinin hipotermik dayandırılması, süni qan dövranı,
həmçinin baş beynin perfuziyasını həyata keçirməklə aorta qövsünün açıq
rekonstruksiyasıdır.
Baş bazu kötüyünə qədər yayılmış aorta qövsü anevrizması
üçün donor sahəsi qismində qalxan aortadan istifadə etmək olar –
sternotomik girişlə (qövsün tam parçalanması) bütün üç aorta üstü
arteriyaları plastika etmək məqsədini güdür.
Döş aortasının laylanan anevrizması

Aortanın laylanan anevrizması arterial təzyiqin yüksəlməsi
zamanı aortanın qatlarının aralanması və aortanın mediasında degenerativ dəyişikliklərin yanaşı inkişafı zamanı baş verir. Aortanın proksimal
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şöbələrində arteral təzyiqin daha qabarıq dəyişməsi baş verdiyindən,
laylanmanın rast gəlmə riski daha yüksəkdir.Aortanın orta qatının laylanması adətən orqanizmin təbii qocalması üçün xarakterikdir. Lakin,
onun tezləşməsi ikitaylı aorta qapaqları,Terner sindromu,arteriit və irsi
kollagenopatiyalar ilə əlaqədar olur.Kliniki fəsadların böyük bir hissəsi
laylanmanın yayılması ilə əlaqədardır,belə ki,bu zaman aorta üzrə qan
cərəyanı pozula bilər (Leriş sindromu və şaxələr boyunca) və
anevrizmanın perikard boşluğuna açılması baş verə bilər. Sonralar bu
vəziyyət laylanan anevrizmanın həcminin genişlənməsinə,aortanın
cırılmasına və güclü qanaxmaya gətirib çıxarır. Cədvəl 2.
Aortanın laylanan anevrizması-nadir xəstəlikdir.Xəstələnmə
halları 100 min nəfərə 2,6-3,5 təşkil edir.Ən yüksək xəstələnmə
İtaliyadadır (100 minə 4,04 nəfər).Döşdə və kürəkdəki ağrılarla
intensiv terapiya şöbələrinə daxil olan xəstələrin təxminən 0,5% - də
aortanın laylanması aşkar edilir.Hal-hazırda daha çox yayılmış risk
amili-arterial hipertenziyadır,hadisələrin 72%-də aşkar edilir. Digər
vacib risk amillərinə aterosklerozu, kardiocərrahi müdaxiləni və
aorta anevrizmasının mövcudluğunu aid etmək olar. Laylanan
anevrizmanın epidemiologiyası gənc xəstələrdə (40 yaşdan cavan)
fərqlənir,yəni onlarda bütün risk amilləri arasında Marfan sindromu
və ona bənzər xəstəliklər əsas əhəmiyyət kəsb edir.
Arterial hipertenziya arteriya divarının quruluşuna təsir edərək
intimanın qalınlaşmasını, fibroz və kalsifikasiyasını yaradır,
həmçinin yağ turşularının hüceyrə xarici çöküntüsünə səbəb olur. Eyni zamanda hüceyrə xarici matriksin dağılması, hüceyrələrin
apoptozu, kollagenin hialinizasiyası ilə elastolizini sürətləndirir. Hər
iki mexanizm sonda intimanın cırılmasına gətirib çıxarır. Adventisiyanın fibrozu aorta divarını qidalandıran damarların, həmçinin
intramural vasa vasorum-un obstruksiyası ilə müşayiət oluna
bilər.Yuxarıda qeyd olunanlar saya əzələ hüceyrələrinin nekrozuna
və elastiki törəmələrin fibrozuna gətirib çıxarmaqla, damar divarının
nəbz dalğasının təsirinə həssaslığını yaradır və sonda anevrizma və
laylanmanın meydana çıxmasına şərait yaradır.Arterial hipertenziyaya əlavə olaraq siqaret çəkmək, dislipidemiya və kokainin
istifadəsini qeyd etmək olar.
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Cədvəl 2.
Aortanın laylanmasının risk amilləri
Uzun müddət mövcud olan arterial hipertenziya, siqaret çəkmək, dislipidemiya, kokain/krek, birləşdirici toxumanın xəstəlikləri
İrsi fibrillinopatiyalar
Marfan sindromu
Ehlers-Danlos sindromu
Damarların irsi xəstəlikləri
İkitaylı aorta qapaqları
Aortanın koarktasiyası
Vaskulitlər
Giqant hüceyrəli arteriit
Takayasu xəstəliyi
Bexçet xəstəliyi
Sifilis
Ormonda xəstəliyi
Qəflətən tormoz zamanı baş verən travma
Avtomobil qəzası
Hündürlükdən yıxılma
Yatrogen səbəblər
Kateterin yeridilməsi / cərrahi alətlərdən istifadə
Qapaqlarda (aortada) əməliyyatlar
Aortatomiya / aortanın yandan yaxud tam sıxılması
Stent-qraft anastomozu
Aortanın plastikası
Aorta divarının kövrəkliyi
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Nadir hallarda iltihabi xəstəliklər risk amili kimi rol oynaya
bilər. Aortanın divarının yatrogen laylanması invaziv retroqrad
kateter müdaxiləsi zamanı, həmçinin aorta qapağında cərrahi əməliyyatın gedişi zamanı və ondan sonra meydana çıxa bilər. (Cədvəl 3).
Cədvəl 3.

Səbəblər

Kəskin laylanan aortanın etiologiyası
(yatrogen səbəblər)
A tipi
B tipi

Ürəkdə əməliyyatlar

18 (68 %)

1 (12 %)

Koronaroqrafiya

7 (27 %)

7 (87 %)

Böyrək angioplastikası

1 (4 %)

--

Fəsadlar

Yatrogen

Öz-özünə yaranmış

Miokardın işemiyası

36 %

5%

Miokard infarktı

15 %

3%

Ətrafların işemiyası

14 %

8%

Otuz günlük ölüm

35 %

24 %

Hamiləliklə əlaqədar aortanın laylanması təhlükəli hesab edilsə
də kifayət qədər nadir hallarda rast gəlinir.
Qarın aortasının anevrizması
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Qarın aortasının anevrizması ümumiyyətlə, ateroskleroz
mənşəli yaranır. Normal aorta divarının mediasında proksimaldan
distala doğru elastinlərin sayca azalması, mediada nazikləşmə,
intimada isə qalınlaşma əmələ gəlir.İnfrarenal aortanın anevrizmasının meydana çıxmasına hemodinamik təsir və autoimmun
faktorlar da təsir edir.Anevrizmalı xəstələrdə aorta mediasının
proteolitik degenerasiyası baş verir.Bir çox araşdırmalarda matriks
metalloproteinlərinin aktivliyinin artdığı bildirilmişdir.
Abdominal aorta anevrizmaları 50 yaşdan yuxarı yaşla düz
mütənasib olaraq artır və kişi qadın nisbəti 5:1-dir.Qadınlarda
əsasən,60 yaşlarda başlayır və rast gəlmə tezliyi yaşa uyğun olaraq
düz nisbətdə artır.
Xəstələrin çoxu asimptomatik olduğundan diaqnoz qoymaq
çətindir.
Abdominal B-mode ultrasəs müayinəsi diaqnoz qoymaqda və
təqibdə istifadə olunan ən ucuz,ən az invaziv və ən çox istifadə
olunan metoddur. Ancaq ultrasəs müayinəsi damarın cırılmasının
aşkarlanmasında və anevrizmanın proksimal uzantısının görüntülənməsində yetərsizdir. Komputer tomoqrafiya bahalı,intravenoz
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kontrast istifadəsi lazım olan invaziv bir metoddur. Ancaq 5 mmdən kiçik az dəyişkənlik 92%-dir. Komputer tomoqrafiya ilə
anevrizmanın proksimal və distal ucu,iliak arteriyalar daha yaxşı
dəyərləndirilir.
Böyük ölçüdə olan anevrizmada kəskin genişlənmə və ya
cırılma halları simptomlarla özünü göstərə bilir.Cırılmalarda
simptom ümumiyyətlə,bel və qasıq nahiyəsinə ötürülən kəskin
kürək və ya qarın ağrılarıdır.Cırılmaların 20% - i ön divarda olur
və qanaxma qarının içərisinə yönəlmiş olur. Bu tip cırılmaların
tamponadası minimaldır. Cırılmaların 80% - i isə arxa divardadır
və qanaxma retroperitoneal boşluğa istiqamətlənir.Hipotenziya və
qanaxmanın digər əlamətləri olmayan,xüsusilə palpasiyanın çətin
olduğu kök insanlarda, cırılmanın erkən diaqnozunun qoyulması
çətindir.Kəskin genişlənmə cırılmanın qabaqcadan xəbərçisi
olması baxımından təcili cərrahiyyə əməliyyatına göstərişdir.
Nadir hallarda ürəkbulanma,duodenal təzyiqlə əlaqəli ikincili
qusma,hidronefroz kimi simptomlar rast gəlinir.
Simptomsuz gediş zamanı qarın aortasının anevrizmasının
diametri 4sm-dən yuxarı olarsa,onda planlı əməliyyatın aparılması
götərişdir.Ağrı sindromunun artması zamanı və cırılma təhlükəsi
yaranarsa təcili əməliyyat olunur. Əməliyyatın prinsipi-anevrizmanın rezeksiyası, qarın aortasının düz protezləşməsi və ya
bifurkasion aorta-bud protezləşməsi aparılmasıdır. Planlı əməliyyatda letallıq 0-5%,cıırılma hallarında isə 50-80% olur.
Əməliyyat keçirmiş xəstələrin 80%-i 5 il, əməliyyat keçirməyənlərin isə 5–10 % - i 5 il yaşayırlar.
Autopsiyada
anevrizmaların
cırılmasının
nəticələri
araşdırılmış və müəyyən edilib ki,cırılma ehtimalı ölçü ilə düz
mütənasib olaraq artır.Beləki, 4 sm-dən kiçik olanlarda 10%, 4-7
sm aralığında 25%, 7-10 sm aralığında 46%, 10 sm-dən böyük
ölçülər üçün isə cırılma ehtimalı 61%-dir.Bu nəticələr Strepettinin
297 anevrizma xəstəsində etdiyi autopsiya nəticələri ilə
doğrulanıb.

45

Qarın aortasının infrarenal anevrizması
və laylanan anevrizması

Nəsil davamçılarının diqqətlə tədqiqi çox zaman həm qarın
aortasının zədələnməsi, həm də aortanın proksimal sahələrinin
xəstəliklərinin, həmçinin Marfan və Ehlers - Danlos sindromuna xas
digər təzahürlərin aşkar edilməsinə imkan verir. Qarın aortasının
infrarenal şöbəsinin anevrizmasının ailəvi formasının (döş aortası
anevrizması və laylanması) abdominal laylanma ilə diferensial
diaqnozu çətindir. Nəzərə almaq lazımdır ki, COL 3 A 1 genində
yalnız bir mutasiya məlumdur. Oxşar patogenetik proseslər aortanın
koarktasiyası və ikitaylı aorta qapağı zamanı da təsvir edilmişdir.
Aortanın laylanan anevrizması,əlamətlərin meydana çıxmasından
2 həftə sonra aşkar edilibsə, kəskin sayılır (erkən dövrdə yüksək
ölüm).Xəstələrin müalicəsiz 2 həftə ərzində sağ qaldıqları hallarda
yarımkəskin 8 həftə çəkir və daha çox müddət davam edərsə xroniki
formaya aid edilir.Aortanın laylanması olan xəstələrin 1/3-i xroniki
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forma əldə edir. Aortanın laylanan anevrizması əlavə olaraq, Stenford
və De Beyki təsnifatına əsasən onların anatomik yerləşməsinə müvafiq
olaraq qruplara ayırırlar. Əsas fərq ondan ibarət olur ki, laylanma
proksimal (aorta kökü yaxud, qalxan aortanın cəlb olunması) yaxud,
distal (sol körpücükaltı arteriyadan aşağı) hesab edilir.Stenfordun
laylanan anevrizması təsnifatında A tip və B tip ayırd edilir. A tip
aortanın cəlb edilməsi ilə,B tip isə cəlb edilməməsi ilə xarakterizə
edilir.De Beyki təsnifatına əsasən laylanmanın I tipi özündə bütün
aortanın cəlb olunmasının,II tip isə yalnız qalxan aortanı və III tip
qalxan aorta və aorta qövsünü əks etdirir.Son illər alınan məlumatlarda
aortanın tipik laylanmasına gətirib çıxaran zədələnmənin – məhz
intramural hematoma, aortanın dəlib keçən xorası və intimanın
cırılmasının qeyd olunmasının vacibliyi qeyd edilir.
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AORTANIN KLASSİK LAYLANAN
ANEVRİZMASI
Kəskin laylanan anevrizma, damarın həqiqi və yalançı mənfəzini
bir-birindən ayıran intima diliminin sürətlə yaranması ilə təzahür edir.
Əksər hallarda (təxminən 90%) məhz intimanın bu cür aralanması,
aortanın həqiqi və yalançı mənfəzlərinin arasındakı əlaqənin olduğu yer
hesab edilir. Laylanma anteqrad yaxud, retroqrad istiqamətdə yayıla
bilir.Bu zaman prosesə kənar şaxələr də cəlb olunmaqla fəsadların
(şaxələrin obstruksiyası hesabına – dinamiki və statik obstruksiya –
işemiya – tac arteriyalardan tutmuş qalça arteriyasına qədər,ürək tamponadası və aorta qapağının çatışmazlığı) inkişaf etməsi halları rast
gəlinə bilir. Laylanan aortanın şərti təsnifatında onu kəskin, yarımkəskin
və xroniki formaya ayırmaq və tədqiqat nöqteyi-nəzərdən, həmçinin
müalicə yanaşmalarının seçimi baxımından faydalı hesab etmək olmaz.
Lakin, xəstələrin fərdi xüsusiyyətlərinin təsvirində və yaşama qabiliyyətlərinin qiymətləndirilməsində ondan istifadə etmək olar. Patofizioloji
nöqteyi-nəzərdən aortanın laylanmasının proqressivləşəcəyini qabaqcadan söyləmək kifayət qədər çətindir. Riski təxmini qiymətləndirməkdən
ötrü bəzi kliniki əlamətlərdən istifadə etmək olar (məsələn, həqiqi və
yalançı mənfəzlər arasındakı daimi əlaqənin olması, yalançı kanalın
açılması və s. barədə məlumatlar).
İntramural hematoma

Aortanın intramural hematomasına klassik laylanmaya səbəb
qismində baxmaq olar. O, divarın orta qatlarındakı vasa vasorum-ların cırılması nəticəsində baş verir. Nəticədə aortanın mənfəzi ilə
ikincili əlaqənin yaranmasına şərait yaradılmış olur.Bu dəyişikliklər
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“aorta divarının infarktı” zamanı baş verə bilər. Aortanın klassik laylanan anevrizmasına bənzər olaraq, intramural hematoma aorta boyu
yayılaraq artmaq, azalmaq və geriyə inkişaf edə bilir.
İntramural hematoma xəstələrin 21-47% -də aortanın kəskin laylanmasına gətirib çıxarır.10% hallarda isə geriyə inkişafa məruz qalır.
Prosesə qalxan aortanın cəlb olunması – tac arteriyaların ağzının sıxılması, tamponada və cırılma riskinin yüksək olması səbəbindən təxirəsalınmaz cərrahi müdaxiləyə göstərişdir. Distal intramural hematoma ciddi tibbi müşahidə,bəzi hallarda isə stent-qraftın qoyulmasını tələb edir.
Piləklərin cırılması (xoralanması)
Aortada yerləşmiş aterosklerotik piləklərin xoralanması aortanın laylanan anevrizmasına yaxud, aortanın perforasiyasına gətirib
çıxara bilər. Aortanın xoralanmasının qeyri-invaziv diaqnostikası,
skannerləşən tomoqrafiyanın tətbiqindən sonra daha mükəmməl üsul
oldu və baş verən pozğunluğun patogenezi və etiologiyasını öyrənməyə şərait yaratdı. Aortanın xorası əsasən enən və qarın aortasında
baş verir,intimaya nüfuz edir, qonşuluqdakı hematoma ilə əmzik
formasına malik olur. Cırılmanın daha yüksək riski dərin eroziya
əalmətləri və yaxud, kliniki simptomların meydana çıxması ilə
müşayiət olunan xoralar üçün səciyyəvidir.
Kəskin aortal sindrom və xüsusilə, laylanan anevrizmanın müalicəsi zamanı uğurun əsası-klinikanın müəyyənləşməsi, diaqnozun düzgün qoyulması və müalicənin həyata keçirilməsidir. Aortanın kəskin
laylanmasını kəskin koronar sindrom, ağ ciyər arteriyasının emboliyası,
pnevmotoraks, pnevmoniya, sümük-əzələ ağrıları, kəskin xolesistit, qida
borusunun spazmı yaxud cırılması, kəskin pankreatit və perikarditlə
differensiasiya etmək lazımdır. Laylanmanın tipik əlaməti-kəskin olaraq
döş sümüyünə yaxud kürəyə küt, irradiasiya edən yaxud miqrasiyaedici
xarakterli ağrılardır. O, kəskin, kəsici, nüfuzedici yaxud bıçaq zərbəsini
xatırladan xarakterdə olur. Lakin,bu zaman daha spesifik əlamət kimi
ağrıların qəflətən meydana çıxmasını hesab edirlər. Laylanan anevrizmanın Beynəlxalq registrin məlumatına əsasən, 464 xəstədə ağrı 95%
hallarda baş vermişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu ağrılar xəstələrin
85%-də qəflətən meydana çıxmışdır. Xəstələrin 64%-də kəskin ağrılar,
51% -də isə klassik kəsici yaxud nüfuzedici xarakterdə ağrılar baş
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vermişdir.Xəstələrdə ağrılar daha çox döş sümüyündə (73%), xüsusilə
öndə,nəinki arxada qeyd olunur (müvafiq olaraq 61% və 36%). Kürəkdə
ağrılar 53%, qarında isə 30% hallarda baş vermişdir. Ağrının kürək,
qarın, bud və aşağı ətraflara yayılması laylanmanın distal istiqamətdə
yayılmasını göstərir. Uzun müddət mövcud olan arterial hipertenziya
çox zaman laylanmayla yanaşı olur (birləşdirici toxumanın xəstəliklərinin olmaması hallarında). Aortanın kəskin laylanan anevrizmasının
kliniki təzahürü çox zaman aortanın yan şaxələrinin obstruksiyası nəticəsində ayrı-ayrı orqanların qan təchizatınınn pozulması ilə özünü
göstərir.Aortanın laylanan anevrizması olan xəstələrin üçdə birindən
çox hallarda patoloji prosesə müxtəlif orqanların cəlb edilməsi ilə əlaqədar təzahürlər meydana çıxır.Aortanın proksimal laylanmasınını 18–
50% hallarında aorta qapaqlarının çatışmazlığı baş vermişdir.Aortanın
laylanan anevrizması olan xəstələr arasında ölümün səbəbinin ( aortanın
cırılmasından sonra ) rastgəlmə tezliyinə aorta qapağının kəskin və ağır
çatışmazlığıdır (aortanın cırılmasından sonra ikinci ).Bu halda xəstələrdə adətən kəskin ürək çatışmazlığı və kardiogen şok inkişaf edir. Aortanın laylanan anevrizması zamanı aorta qapağının çatışmazlığı,aortanın
həlqəsinin və kökünün genişlənməsi, həlqənin ya da qapaq taylarının
dağılması, taylardan birinin qapağının bağlanma xəttindən aşağıya
sürüşməsi, tayların fiksasiya aparatının itməsi və intima dilimi ilə aorta
qapağının bağlanmasına fiziki əks təsirin göstərilməsi nəticəsində baş
verir. Baxmayaraq ki, əksər xəstələrdə qəbul zamanı AT-in səviyyəsi
yüksək olur, 25% hallarda sistolik AT-in 100 mm c. süt. -dan aşağı
enməsi baş verir. Laylanan anevrizmalı xəstələrdə arterial hipotenziya
və şok, bir qayda olaraq kəskin və ağır aortal çatışmazlıq, aortanın cırılması, ürək tamponadası yaxud sol mədəciyin sistolik disfunksiyası ilə
əlaqədar inkişaf edir. Simmetrik periferik arteriyalarda nəbz fərqinin
olması – aorta laylanmasının spesifik fizikal əlamətidir, xəstələrin 38%də aşkar edilir. Qəbul olunan xəstələrin hər beş nəfərindən birində bayılma (ürək tamponadası nəticəsində) nəzərə çarpan arterial hipotenziya,
yuxu arteriyalarının obstruksiyası baş verir. Serebrovaskulyar təzahürlər, ətrafların işemiyası,həmçinin arteriyalarda nəbzin zəifləməsi, adətən
laylanma sahəsinə aorta şaxəsinin mənfəzinin cəlb edilməsi yaxud, yalançı mənfəzin genişlənməsi ilə aortanın həqiqi mənfəzinin obliterasiyası ilə əlaqədardır. Böyük sayda qabırğaarası cüt arteriyaların qan cərəya50

nının pozulması əgər baş verərsə, paraplegiya baş verə bilər. Cədvəl 4
və cədvəl 5.
Cədvəl 4.
Sinədə baş verən həyat üçün təhlükəli olan kəskin ağrılar
Kəskin koronar sindrom
Aortanın laylanması
Ağ ciyərin emboliyası
Gərgin pnevmotoraks
Qida borusunun cırılması
Cədvəl 5.
Aortanın laylanmasının kliniki təzahürləri:
Arterial hipotenziya yaxud şok, səbəbləri:
–hemoperikard və ürək tamponadası;
–divararalığına qanaxma;
–kəskin aortal çatışmazlıq;
-aortanın cırılması;
-spinal şok;
Miokardın kəskin işemiyası;
Perikardın sürtünmə küyü (hemoperikard nəticəsində);
Bayılma;
Hematoraks və ya plevraya mayenin toplanması;
Sağ və sol əldə təzyiqlər arasında fərqin olması, arteriyalarda
pulsasiyanın zəifləməsi, Leriş sindromu;
Böyrək arteriyalarının laylanması nəticəsində kəskin böyrək
çatışmazlığı;
Peritondaxili arteriyaların laylanması nəticəsində müsariqənin
işemiyası;
Nevroloji pozğunluqlar:
–aorta qövsü damarlarının okkluziyası nəticəsində insult;
-ətraflarda zəiflik;
–onurğa beyinin işemiyası nəticəsində nevroloji pozğunluqlar;
–qırtlağın sol qayıdan sinirinin sıxılması nəticəsində disfoniya.
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Qarında təkrari ağrılar, kəskin dövrdə zülalın və laktatdehidrogenazanın plazmada səviyyəsinin artması-prosesə qasıq kötüyünün (təxminən 8% hallarda) yaxud, yuxarı müsariqə arteriyasının
(8–13%) prosesə cəlb olunması əlamətləridir.
Böyrək arteriyasının prosesə qoşulması oliqouriyaya yaxud
anuriyaya səbəb ola bilər.Arteriyalarda pulsasiyanın zəifləməsi
xəstələrin 20% - də aşkar edilir,buna fəsadların meydana çıxması
və pis proqnoz kimi baxılır.Aortanın maksimal laylanması ilə olan
xəstələrin təxminən 50%-də,aorta qapağının çatışmazlığını göstərən diastolik küy aşkar edilir.Plevraya mayenin dolması, vidaci
venaların genişlənməsi və parodoksal nəbz diaqnozun təsdiqinə
kömək edir. Qəbul zamanı xəstəliyin əsas kliniki təzahürü, ürək
tamponadası nəticəsində baş verən şok,tac arteriyalarının sıxılması, kəskin aortal çatışmazlıq, qanitirmə və dövr edən qanın həcminin azalması ola bilər.
Aortanın laylanmasının müalicəsində və qetri-invaziv diaqnostikasında nəzərə çarpan uğurların olmasına baxmayaraq xəstələrin 28–55%-i düzgün kliniki diaqnozun olmaması səbəbindən
ölürlər. Ölüm riski belə xəstələrdə, ürək tamponadası, laylanma
sahəsinə tac arteriyalarının qoşulması, baş beyinin yaxud bağırsağın kəskin işemiyası kimi fəsadların olması səbəbindən yüksək
olur. Yüksək letallığın digər əlamətlərinə yaşın 70-dən yuxarı olması, arterial hipotenziya, xroniki böyrək çatışmazlığı və arteriyalarda pulsasiyanın azalmasını aid edirlər. A tipinə aid inkişafa
səbəb olan və daha az əhəmiyyət kəsb edən amillərə anamnezdə
ürək və onun qapaqlarında aparılmış cərrahi müdaxilələri (15%)
və ürəkdə aparılan əməliyyatlar yaxud damardaxili kateterli müdaxilələrdən (5%) yaranan yatrogen laylanmanı da göstərmək olar.
Qeyri-yatrogenlə müqayisədə aortanın yatrogen laylanması
böyük ölümlə müşayiət olunur (müvafiq olaraq 35% və 24%).
Aortanın laylanan kəskin anevrizması üzrə məlumatlarına əsasən,
təxirəsalınmaz cərrahi müdaxilənin olmaması zamanı bu cür
xəstələrdə letallıq ilk 24 saatda 24%, 48 saat ərzində 29%,
yeddinci gündə 44% və 2 həftə sonra 50% təşkil edir.Aortanın
proksimal laylanması olan və müalicə almayan xəstələrin 10% 52

dən az hissəsi bir ilin ərzində sağ qalırlar və 10 il ərzində praktiki
olaraq onların hamısı ölürlər. Daha yüksək ölüm ilk 3 ay ərzində
qeyd olunur. Aortanın proksimal şöbəsində laylanması olan və
müalicə almayan xəstələrdə aortanın ölümcül cırılması 90% təşkil
edir.Qeyd etmək lazımdır ki, 75% hallarda cırılma perikarda, sol
plevra boşluğuna və divararalığına nüfuz edir.
Hətta cərrahi müdaxilənin yerinə yetirilməsi zamanı belə,
letallıq birinci gün 10%,ikinci gün 12% və ikinci həftədə 20%
təşkil edir.Bu zaman ölümün daha çox rast gələn səbəbinə aortanın
cırılması,daxili orqanların işemiyası,ürək tamponadası və qan
dövranı çatışmazlığını aid edirlər.Aortanın enən hissəsinin kəskin
laylanan anevrizması nadir hallarda ölümlə nəticələnir.Müalicənin
olmadığı halda birinci ay üçün yaşama 89%, birinci ildə 84% və
beş ildə isə 80% təşkil edir.Lakin,böyrək çatışmazlığı,daxili
orqanların işemiyası və aortanın məhdud cırılması kimi fəsadları
olan xəstələr çox zaman təcili olaraq cərrahi müalicə tələb edir
(letallıq 2 - ci gün 20% və 1-ci ay üçün 25% təşkil edir).A tipli
laylanmada olduğu kimi erkən ölümün əsas asılı olmayan
əlamətlərinə ahıl yaşlı xəstələri, aortanın cırılmasını və orqanların
hipoperfuziyasını göstərmək olar.
İntramural hematomanın proksimal yerləşməsi proqressivləşən laylanmanın, məhdud cırılmanın (yaşından, cinsindən, arterial hipertenziyanın olmasından, Marfan sindromundan, ikitaylı
aorta qapağından, intramural hematomanın diametrindən və təzahür dərəcəsindən asılı olmayaraq) yaxud anevrizmanın yaranmasının əlamətidir. Ümumi məlumatlara əsasən erkən ölüm 16%
səviyyəsində, 30-cu gün üçün ölümün faizi təxminən 20% təşkil
edir. İntramural hematomanın (A tipi) proksimal tipinin cərrahi
müdaxiləsi zamanı artıq onu erkən letallıqla əlaqələndirmirlər.
A tipli intramural hematomalı xəstələrdə “gözləmək və
müşahidə etmək” kimi yanaşma,baxmayaraq ki, bu hal
fəsadlaşmanın yüksək riski ilə müşayiət olunur, medikamentoz
müalicədən istifadə zamanı erkən letallıq 55% hallarda öz əksini
tapır.Cərrahi müalicənin tətbiqi zamanı isə letallıq 8% təşkil edir.
Cərrahi müalicədən sonra erkən letallığın 12% və medikamentoz
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müalicədən istifadə zamanı 24% təşkil etdiyini nəzərə alaraq,
aortanın laylanmasının Beynəlxalq registrin məlumatları, proksimaı intramural hematoma səbəbi ilə aparılan cərrahi müdaxilədən
sonra nəticənin yaxşılaşmasına ümumi istiqaməti təsdiq edir.
Bundan əlavə, sağ qalmağın qiymətləndirilməsi zamanı bir qrup
xəstələrin tablet şəklində β-adrenoblokatorlarla müalicəsi zamanı
daha yaxşı uzun müddətli yaşama müəyyən edilmişdir (yaşama bu
preparatlarla müalicə alan xəstələrdə 95%,qəbul etməyən
xəstələrdə isə 67% təşkil edib).
β - adrenoblokatorlar aorta divarında gərginliyi və sistolik
arterial təzyiqi azaltmaqla, aorta divarının hüceyrə xarici
matriksinin tamlığını saxlamaqla proqnozu yaxşılaşdırırlar.
Uzun müddətli proqnoz yaşlı xəstələrdə (55 yaşdan yuxarı)
yaxşı olur.Bu,aorta divarı boyunca mövcud olan məhdud mikro
çapıqlar ilə əlaqədar ola bilər ki,bu da hematomanın boylama
yayılmasının məhdudlaşdırılmasına şərait yaradır. Bununla
əlaqədar olaraq intramural hematomaların xoşxassəli sonluqları 65
yaşdan yuxarı xəstələrdə müşahidə edilir.
Aortanın intramural hematomalı sahələrində xoraya bənzər
çıxıntıların olması yüksək riskə malik xəstələr qrupunu aşkar
etməyə kömək edir. Nüfuzedici aterosklerotik xoralar media
qatının aralanması və elastiki membranın deşilməsi ilə intramural
piləklərin eroziyasının inkişafı nəticəsində baş verir. Bu da
intramural hematomaların baş verməsi üçün əsas yaradır. Daha
tez-tez (90%-dən yuxarı) nüfuzedən aterosklerotik xoralar enən
aortanın intramural hematoması zamanı meydana çıxır. Bunun
əksi olaraq, qalxan aortada daha çox nüfuz etməyən aterosklerotik
xoralı hematomalar yerləşirlər. Kliniki nəzərə çarpan nüfuz edici
aterosklerotik xoralar aşağıdakı fəsadları yarada bilər: anevrizmanın əmələ gəlməsi, psevdoanevrizmalar,aortanın laylanması və
qəfləti cırılması.İntramural hematomalar zamanı xoranın diametri
və dərinliyini müəyyən etmək üçün həmin sahənin diqqətlə tədqiqi
vacibdir.Belə ki,defektin eni 2 sm-dən çox və onun dərinliyi 1 smdən çox olması damardaxili yaxud cərrahi mülicənin aparılması
labüddür (cırılma və ölümdən qaçmaq məqsədilə).
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Aortanın laylanan anevrizmasının diaqnostikası kliniki
məlumatlara əsasən ilkin diaqnozun qoyulması ilə başlayır.Halhazırda instrumental diaqnostik metodlara aortaqrafiya,kontrast
KT, MRT, transtorakal yaxud transezofageal ExoKQ-ı aid edirlər.
Birincisi, instrumental diaqnostikanın vacib xüsusiyyəti – sadalanan tədqiqat metodlarının istənilən birisindən istifadə etməklə
aortanın laylanan anevrizması diaqnozunun təsdiqi yaxud istisnası
üçün vacibdir.İkincisi,diaqnostik tədqiqat gərək dəqiq göstərsinlaylanma sahəsinə qalxan aorta cəlb edilmişdir ya yox,yaxud
laylanma enən aorta və aorta qövsü səviyyəsində yerləşir.
Üçüncüsü,tədqiqatın gedişində laylanan anevrizmanın anatomik
xüsusiyyətini müəyyənləşdirmək lazımdır. Yəni, giriş və geriyə
çıxışın yeri, uzunluğu, yalançı mənfəzdə trombun olması, aorta
şaxələrinin laylanma sahəsinə cəlb olunması, perikardda mayenin
olub-olmaması və tac damarların cəlb olunması,dərəcəsinin təyin
edilməsi. Yalnız bir üsulun istifadəsi, təəssüf ki,bütün lazım olan
məlumatları əldə etməyə imkan vermir.
Laboratoriya müayinələrinin nəticələrinə əsasən müəyyən
olunmuşdur ki, xəstələrin üçdə ikisində yüngül yaxud mötədil
leykositoz baş verir, qanaxma yaxud qanın yalançı mənfəzə
toplanmasından anemiya müşahidə olunur.
Xüsusilə, aortanın kəskin laylanan anevrizması üçün xarakterik olan, ağciyər arteriyasının trombemboliyası üçün tipik olan
səviyyəyə çatan qanda D-dimerin nəzərə çarpan artması mümkündür. Aortanın laylanan aortası medianın saya əzələ hüceyrələrini güclü surətdə zədələyir, nəticədə qan cərəyanına saya
miositlərinin struktur zülallarının, miozinin ağır zəncirinin daxil
olmasına gətirib çıxarır. Daha tez-tez rast gəlinən EKQ-ya əlaməti
– sol mədəciyin hipertrofiyasıdır (arterial hipertenziyanın nəticəsi
olaraq). EKQ-da kəskin dəyişikliklər xəstələrin 55%-də baş verir
və ST seqmentinin depressiyası, T - dişciyinin dəyişməsi, bəzi
hallarda isə ST-seqmentinin elevasiyası ilə özünü göstərir.
Miokard infarktı xəstələrin 1-2%-də baş verir,buna səbəb
hematoma yaxud intimanın dilimi ilə tac arteriyaların mənfəzinin
keçiriciliyinin pozulmasıdır.
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Qəbul şöbəsində döşdə kəskin ağrılar olan xəstənin əsas
müayinələrindən biri-döş qəfəsinin rentgenoqrafiyasıdır. Aortanın
laylanan anevrizması olan xəstələrin 56%-də döş qəfəsinin adi
rentgenoqrafiyasında aortanın patoloji dəyişikliyi aşkar edilir.
Aortanın laylanmasına şübhələnməyə imkan verən klassik rentgenoqrafiya əlaməti – divararalığının kölgəsinin genişlənməsidir.
Həmçinin digər əlamətlərin də meydana çıxması baş verə bilir:
aorta konfiqurasiyasının dəyişməsi, aorta qövsündə məhdud donqara bənzər qabarma,sol körpücükaltı arteriyanın aralanan yerindən distal səviyyədə aorta soğanağının genişlənməsi, aorta
divarının qalınlaşması (aorta kölgəsinin eninə əsasən qiymətləndirilir), intimanın adi kalsifikasiyasına müvafiq gəlməməsi, həmçinin aorta soğanağında kalsifikasiya nahiyəsinin yerdəyişməsi
kimi hallar yaranır.A tipli laylanan anevrizma zamanı transtorakal
ExoKQ-nin həssaslığı 60%,spesifiklik isə 83% təşkil edir. Bu
metod həmçinin aortal çatışmazlıq, plevra və perikarda mayenin
toplanması,ürək tamponadasını da aşkar etməyə imkan verir.
Randomizə olunan tədqiqatların yekununa əsasən ürəyin
MRT-ı ExoKQ-ya və KT-ı ilə müqayisədə daha dəqiq metoddur
(spesifikliyi 100%-dir). Laylanan anevrizmanın diaqnostikasında
aortaqrafiya üsulundan istifadə olunmur, belə ki,bu üsulun
spesifikliyi və həssaslığı daha az invaziv metodlarla müqayisədə
aşağıdır. Aortaqrafiya-invaziv müdaxilə olub,nəticələri cərrahın
təcrübəsindən asılı olur.O,aortanın intramural hematomalarını
aşkar etməyə imkan verir, trefrotoksiki kontrast maddələrin
tətbiqini tələb edir. A tipli laylanan anevrizma zamanı
koronaroqrafiya bütövlükdə əks göstərişdir.
Aortanın kəskin laylanan anevrizması güman edilən xəstələri
intensiv terapiya şöbəsinə yerləşdirmək lazımdır. Ağrını götürmək
və AT-i arzu olunan səviyyəyə endirmək üçün (sistolik təzyiq 110
mm.c.süt.) morfi və vena daxilinə β - adrenoblokatorlardan
istifadə yüngül arterial hipertenziyanı aradan götürmək üçün
kifayət edir, ancaq, natrium-nitroprussid ilə birgə təyin etdikdə
(ilkin dozası hər kq çəkiyə 0,3 mkq olmaq şərtilə), hətta ağır
arterial hipertenziyaya təsiredici olur.
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Aortanın laylanan anevrizmasının A (I, II tip) tipli proksimal
formasının cərrahi müalicəsində əsas məqsəd aortanın cırılması və
perikarda süzülmənin qarşısının alınmasıdır.Aorta qapaq
çatışmazlığının qəflətən baş verməsi və koronar qan cərəyanının
obstruksiyası təcili cərrahi müdaxiləni tələb edir – yəni,qalxan
aortada yerləşmiş laylanma zamanı intimanın aralanma sahəsinin
rezeksiyası və onun kompozit yaxud interpozisiyon transplantatla
əvəz olunması,əgər laylanma aorta qövsünə və ya enən aortaya
yayılmışsa,intimanın bütöv parçasının rezeksiyası zamanı texniki
çətinliklər baş verə bilər.Bu zaman aorta qövsünün hissəvi yaxud,
tam əvəz olunmasına ehtiyac duyulur.Sonuncu tədqiqatların
birində aorta qövsünün və enən döş aortasının intimasının
aralanmasının rezeksiyası və aralanmanın operativ müalicəsiz
saxlanması arasındakı seçim məsələsi həll olunurdu.Demək
lazımdır ki,sonuncu yanaşma, aortanın distal şöbəsində təkrari
müdaxiləyə böyük risklə (20–30% hallarda) müşayiət olundu.
Nəzərə alsaq ki,hətta ən yaxşı klinikalarda belə,aorta qövsünün
yerinə yetirilən cərrahi rekonstruksiyası zamanı və açıq distal
anastomozun həyata keçirilməsi zamanı bu qrup xəstələrdə letallıq
15–35% təşkil etdiyindən əlavə tədbirlərin tətbiq edilməsi
göstərişdir (qan dövranın dərin hipotermik dayandırılması,baş
beyin damarlarının retroqrad perfuziyası). Baş beyinin
müdafiəsinin sonuncu variantı daha çox yayılmışdır. Belə ki,o
kliniki sonluqların yaxşılaşmasını təmin edir (beşillik yaşama
müddəti 73 ± 6% təşkil edir).Qan dövranın dərin hipotermik
dayandırılması erkən fəsadların riskinin azalmasının, yaşama
müddətinin yüksəlməsini və aortanın A tipli kəskin laylanan
anevrizması olan xəstələrdə təkrari əməliyyatların tezliyinin
azalmasını təmin etməmişdir. Otuz günlük, birillik və beşillik
yaşamanın tezliyi müvafiq olaraq 81 ± 2%, 74 ± 3% və 63 ± 3%
təşkil etmişdir. Bu da digər yanaşmalardan heç də fərqlənmir.
Laylanan anevrizmanın müalicəsində uğurun əsası, xəstənin
halının pisləşməsi yaxud qan dövranın patoloji əlamətlərinin baş
verməsinə qədər qısa müddət ərzində cərrahi müdaxilənin yerinə
yetirilməsidir. Ekstrakorporal qan dövranın daxil edilməsi və baş
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beynin anteqrad perfuziyasının yerinə yetirilməsindən sonra
(adətən bud arteriyalarından birinin və said arteriyalarından
birinin kanyulaşdırılmasından sonra həyata keçirilir) aortanın
mobilizasiyası yerinə yetirilir.
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AORTANIN A TİPLİ ( I və II TİP )
LAYLANAN ANEVRİZMASI

Aorta qövsünün kəskin laylanan anevrizmasının müalicəsi
çətin həll olunan məsələdir.Hal-hazırda belə təsəvvür formalaşmışdır
ki,aorta qövsünün istənilən laylanmasının vəziyyətini qan dövranın
hipotermik dayandırılması zamanı qiymətləndirmək lazımdır. Cırılmanın olmadığı hallarda, aorta qövsü və qalxan aortanın birləşdiyi
yerdə aorta divarına birləşdirilmiş layla birgə transplantatın açıq
distal anostomozunun yaradılması kimi faktiki yanaşma düzgün
sayılır. Kəskin laylanan anevrizmalı xəstələrin 30% - də intimanın
aralanması baş verir.
Distal istiqamətə yayılan laylanan və laylanmayan anevrizmalar
zamanı, Bors və həmkarları tərəfindən təsvir edilmiş cərrahi üsullardan
biri olan “fil xortumu” prinsipi üzrə transplantasiya əməliyyatı aparılır.
Ümumiyyətlə,qəbul edilmiş enən aorta və transplantatın sonu arasındakı
anastomoz əvəzinə, əksinə,bu zaman transplantat sərbəst surətdə aorta
mənfəzinə nüfuz edir – “üzür”. Sonradan aparılan müdaxilə zamanı –
“fil xortumunun” kəsilməsi transplantat birbaşa cərrahi olaraq enən
aortanın distal hissəsi ilə birləşdirilir yaxud digər borulu protezin
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köməkliyi ilə uzadılır. Bundan başqa onun mənfəzinə damar daxilinə
əvvəlcədən sifarişlə hazırlanan stent-qraft yerləşdirmək olar.Sonradan
aortanın distal şöbəsinin ehtiyac duyulan səviyyəsi ilə anastomozla
birləşdirirlər.
Beləliklə, A tipli (I və II tiplər) kəskin laylanan anevrizmalar zamanı ləngimədən cərrahi müdaxilə göstərişdir. Bu, aortanın cırılmasının, ürək tamponadasının və ölümün qarşısının alınmasına, həmçinin
baş verən aorta qapaq çatışmazlığının zəiflədilməsinə yönəldilmişdir.
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AORTANIN B TİPLİ ( III TİP)
LAYLANAN ANEVRİZMASI

Hazırda aortanın B tipli (III tip) kəskin laylanan anevrizması
olan xəstələrin cərrahi müalicəsi üçün göstəriş aşağıda qeyd olunan
təhlükəli halların: aradan qaldırıla bilinməyən ağrı,aortanın sürətlə
genişlənməsi və aortanın cırılması hesab olunur.Həyati vacib
orqanlara qan cərəyanın zəifləməsi (aortanın şaxələrindən qanla
təmin olunan orqanlar) kimi fəsadların inkişafı damar daxili stentqraftın yerləşdirilməsini tələb edir.Bu cür yanaşma əgər əlamətlərin
sürətlə aradan götürülməsinə gətirib çıxarmırsa, əvvəlki kimi cərrahi
müdaxiləyə ehtiyacın olub-olmaması məsələsi meydana çıxa bilər.
Hazırda B tip (III tip) fəsadlaşmamış laylanan anevrizmanı
adətən konservativ müalicə edirlər,belə ki,fəsadları olmayan xəstədə
cərrahi müalicə, digər medikamentoz yaxud damar daxili müalicə
metodları ilə müqayisədə üstünlüyə malik deyil. Fəsadlaşma hallarında stent-qraftın yerləşdirilməsi açıq cərrahi müdaxilənin aparılması
ilə müqayisədə yaşamanın yaxşılaşması ilə müşayiət olunur.
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STENT - QRAFTIN İMPLANTASİYASINA
GÖSTƏRİŞ
Aorta şaxələrinin dinamiki və həmçinin davamlı obstruksiyasının müalicəsində damar daxili müayinələr tətbiq olunur:şaxənin
davamlı obstruksiyasını aortanın zədələnmiş şaxəsinin mənfəzinə
stent yerləşdirməklə aradan qaldırmaq olur, dinamiki obstruksiyanı
aradan qaldırmaq üçün aortanın həqiqi mənfəzinə stent - qraftı
yerləşdirməklə həyata keçirilir.
Stent olunmuş sahənin ölçüsü 16 sm - dən aşağı olduğu halda paraplegiyaların ehtimal edilməsi çox aşağıdır. Qısa müddətli müşahidənin
nəticələri çox gözəldir, birinci il ərzində yaşama 90% təşkil edir. Aralanmanı yerinə oturtmaq olar,yalançı mənfəzin tam trombozu zamanı
aortanın diametri ümumən azalır.Burada belə bir fikir formalaşır
ki,stentin yerləşdirilməsi,abdominal seqmentlər də daxil olmaqla bəzən
aortanın bütün uzunluğu boyunca laylanmanın sağalmasını asanlaşdırır.
Kəskin laylanan anevrizmanın uğurlu müalicəsindən sonra
aparılan müşahidə yanaşı xəstəliklərin qiymətləndirilməsi ilə başlayır.
Arterial hipertenziya, ahıl yaş, aortanın ölçüsü və açıq yalançı mənfəzin
olması-fəsadların yüksək riski ilə assosiasiya olunan amillərdir
(həmçinin Marfan sindromunda olduğu kimi). Bütün xəstələrə tam
keyfiyyətli medikamentoz müalicənin aparılması vacibdir,onlar periodik
olaraq həkimin qəbulunda olmalı,həmçinin təkrari müayinələrdən
keçməlidirlər.β- adrenoblokatorlar Marfan sindromu zamanı aortanın
defektinin yayılmasını ləngidirlər, həmçinin qarın aortasının xroniki
anevrizması zamanı AT-in və dP/dt-nin enməsi yolu ilə defektin
yayılmasını aradan qaldırırlar. Arzu olunan AT-in səviyyəsi – 135/80
mm c. süt.-dan az (bütün xəstələrdə) və Marfan sindromu olan
xəstələrdə 130/80 mm c. süt.-dan az olmalıdır. Bundan başqa, ürəyin
yığılma tezliyinə (ÜYT) nəzarət olmalıdır. Beləki, ÜYT-i dəqiqədə 60
vurğudan az tezlikdə saxlanılarsa, onda ikincili fəsadların (defektin
yayılması, təkrari laylanan anevrizma, aortanın cırılması və yaxud
cərrahi müdaxiləyə tələbat) inkişaf riski B tipli laylanan anevrizmalı
xəstələrdə azalmiş olar.
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Marfan sindromlu xəstələrdə və xronik laylanan anevrizmanın
bütün variantlarında aortanın təkrari şüa tədqiqi- uzunmüddətli
müşahidənin əsas tərkib hissəsidir (cərrahi müdaxilədən əvvəl və
sonra,yaxud stent-qraftın implantasiyasından sonra). Əvvəlki tövsiyyələrlə razılaşmaqla, müayinələr evə yazıldıqdan sonra 1, 3, 6 və 12 ci aylarda, sonra isə hər il aparılmalıdır. Bu cür aktiv yanaşma onunla
əlaqədardır ki,arterial hipertenziya və aortanın laylanması, defektin
yayılması tez-tez rast gəlinir və stasionardan evə yazılmadan sonrakı
ilk aylarda onların inkişafı barədə fikir söyləmək çətindir. Marfan
sindromu zamanı cərrahi müalicə üçün göstəriş-qalxan aortanın
diametrinin 4,5–5,0 sm-ə qədər uzanması və genişlənməsidir. Marfan
sindromu olmayan xəstələrdə cərrahi müdaxilə üçün göstəriş onun
diametrinin 5,5-6,0 sm,həmçinin aortanın distal hissəsinin 6,0 sm-ə
qədər genişlənməsidir.Qalxan aortanın anevrizmasının diametri 5,0
sm olması, Marfan sindromlu gənc xəstələrdə təxirəsalınmaz
əməliyyata göstəriş ola bilər.

63

ANNULO - AORTAL EKTAZİYA VƏ AORTANIN
AİLƏVİ LAYLANAN ANEVRİZMASI
Hal-hazırda döş aortasının sporadik və ailəvi formalı
anevrizması və aortanın laylanan anevrizması olan xəstələrdə
fibrillin-1 (FBN-1) genində beşdən artıq mutasiya aşkar edilmişdir.
Aorta divarının histoloji tədqiqi zamanı elastoliz və elastiki liflərin
miqdarının azalması, mukopolisaxaridə bənzər maddələrin çökməsi
və mediumun kistoz inkişafı aşkar edilir (Marfan sindromunda buna
bənzər dəyişikliklər kimi). Ancaq fibroblastların kulturasında I və III
tip kollagenlərin anomaliyası yaxud hər hansı bir digər spesifik
fibrillopatiya aşkar edilmir.
Marfan sindromu

Marfan sindromu - çox yayılmış irsi birləşdirici toxumanın
xəstəliyi olub (7000 yenidoğulmuşa 1 nəfər düşür),dəyişkən
penetranlıq,autosom dominant xarakterli irsi ötürülmə ilə xarakterizə
olunur.Fibrillin-1 (FBN-1) genində 150-dən çox mutasiya müəyyən
olunub,bu isə hüceyrədən xaric matriksin keyfiyyətsiz fibrillinin
əmələ gəlməsinə səbəb olur.Bu da öz növbəsində gözün struktur
quruluşuna, ürək-damar və tənəffüs sisteminin quruluşuna,həmçinin
skeletin,dərinin və beyinin sərt qişalarının quruluşuna mənfi təsir
göstərir. Müasir dövrdə Marfan diaqnozu yenidən baxılmış kliniki
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əlamətlər - “Gent nozologiyası” üzrə müəyyən edilir.Gent əlaməti
əsasən genetik məlumatlara əsaslanır. Xəstələrdə aşkar olunan
skeletin və ürək-damar sisteminin zədələnməsi böyük diaqnostik
əhəmiyyətə malikdir. Marfan sindromunun kliniki müxtəlifliyi yalnız
hissəvi olaraq FBN-1 geninin çoxlu sayda mutasiyasının mövcudluğu
ilə əlaqədardır.Genetik qeyri-həmcinslik və ikinci genin (MFS-2, 2-ci
tip Marfan sindromu) iştirakı onsuz da müxtəlif olan əlamətləri əlavə
olaraq artıra bilər.Aorta divarının xəstəliklərinin bütün fenotipik
formalarının ümumi təzahürü - saya əzələ damar hüceyrələrinin
dediferensiasiyası ilə baş verən təkcə klassik anevrizmanın meydana
çıxması deyil, həm də aorta divarının tərkib hissəsini təşkil edən
güclənmiş elastolizlə özünü göstərir. Eyni zamanda Marfan sindromu
zamanı bununla bərabər aortanın saya əzələ hüceyrələrin
reseptorlarının ekspressiyası güclənir (peroksisomal poliferatorla
aktivləşir), mediumun kistoz inkişafı ilə,müşayiət olduğu halda,saya
əzələ hüceyrələrinin apoptozu görünür və bu isə aortanın
genişlənməsi ilə əlaqədardır. Beləliklə, bu reseptorun ekspressiyasının səviyyəsi, mediumun kistoz dəyişikliyinin patogenezində,
həmçinin Marfan sindromu olan xəstələrdə aortada dəyişikliyin
proqressivləşməsində əks oluna bilər.
Marfan sindromu və konnektiv toxuma xəstəlikləri genetik
komponentləri olan və aorta diseksiyası cırılması kimi katastrofik
vəziyyətə səbəb ola bilən,ümumiyyətlə həyatın üçüncü ilində ölümə
yol açan patologiyalardır.Kuisck həmkarları ilə birlikdə ən çox
yayılan olan konnektiv toxuma xəstələyinin Marfan sindromu
olduğunu tapmışlar.Daha az rast gəlinən iki sindrom: Ehlers-Danlos
sindromu və Pseudoxanthoma elastikumdur.
Dr. Antoine Marfan 1858-ci ildə Fransada Toulouse kəndində
doğulub.Tibbi təhsilinə 1888-ci ildə Paris Universitetində
başlamışdır.
Gabriella adında 5yaşındakı qız, Dr. Marfan tərəfindən Paris
Medikal Konqresində müzakirəyə çıxarılmışdır.Gabriella nadir rast
gəlinən bir xəstəliyə düçar olmuş və ekstremal dərəcədə uzun
ətraflara malik idi. Dr. Marfanın kariyerası Gabriella ilə başladı və
Farnsada pediatriyanın ilk professoru oldu.
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1896-cı ildə Marfan araxnodaktiliyanı,1914-cü ildə lens
dislokasiyasını,1931-ci ildə isə dominant genetik keçmənin izahını
vermişdir.1943-cü ildə Helen Taussig,John Hopkins iki yetkinlik
çağındakı gənc qızda Marfan genetik keçən xəstəliyin olduğunu
bildirdilər və xəstələr qalxan aortanın anevrizmasının cırılması
səbəbindən itirilmişdilər.
Marfan sindromu birləşdirici toxumanın genetik keçən bir
xəstəliyidir. Marfan sindromunu Frank Netterin Tarixi illustriasiyalarında təsvir etmişdir.Uzun boylu qadın büllur dislokasiyası səbəbi
ilə qalın lensli gözlüklər taxmaqdadır. Dilatasiya olunmuş aorta kökü
və mitral qapaq prolapsı müşahidə olunur. Xəstəlik ümumiyyətlə,
yetkinlərdə rast gəlməsinə baxmayaraq,nadir hallarda yaşlılarda və
neonatal Marfan şəklində doğulduqdan həmən sonra da görünə
bilər.Xəstəliyin simptomları göründükdə erkən medikal və cərrahi
müalicə başlamaq lazımdır. Xəstənin ailə anamnezinin öyrənilməsi
və genetik araşdırılması ən vacib hesab edilir.
Marfan sindromu əvvəllərdə bilindiyi kimi dominant keçən bir
xəstəlikdir.Marfan sindromu geni ilk dəfə 1990-cı ildə Kaiunulainen
və həmkarları tərəfindən 15-ci xromosomda aşkarlanmışdır.Bu
Fibrillin-1 ilə eyni gendir.Fibrillin elastin liflərini meydana gətirən
mikrofillərin ana proteinidir.Klassik Marfan sindromunda fibrillin
genləri 15-ci xoromosomda tapılmış, anadangəlmə araxnodaktiliyada
isə 5-ci xromosomda müəyyən edilmişdir.Mc.Gookey-Mileüicz və
həmkarları,Marfanlı xəstələrdə etdikləri araşdırmalarda xəstələrin
dördə birində fibrillinin uyğunsuz miqdarda sintezləndiyini,1\4-də
ifraz olunan təsirsiz olduğunu,1\4-də ekstrasellulyar matriksdə
fibrillinin bir araya gəlməsinin zəif olduğunu,qalan 1\4-də isə
fibrillin defekti olmadığını göstərdilər.Yenə Aoyama və həmkarları
Marfanlı xəstələrin dəri materiallarından etdikləri araşdırmalarda 5
qrup defekt aşkarladılar:
1. Sintezinin azalmasına qarşılıqlı olaraq normal fibrillinin
depolanması baş verir.
2. Sintezinin azalmasına və anormal fibrillinin böyük
miqdarının meydana gətirdiyi azalmış fibrillin depolanması.
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3. Normal fibrillin sintezinə qarşılıqlı orta dərəcədə azalmış
fibrillin depolanması.
4. Normal fibrillin sintezi və çox azalmış normal fibrillini olan
fibrillinin artıq dərəcədə azalmış halda depolanması.
5. Bu defektlərin kombinasiyası.
Beləliklə öyrənilmişdir ki,Marfan sindromunda 15-ci
xromosomda fibrillinin gen mutasiyası ekstrasellulyar mikrofibrillərdə glikoproteinlərin anormallıqlarına səbəb olur.
Marfanlı xəstələrin aorta divarlarının histoloji araşdırmalarında
elastik toxumanın medial degenerasiyası və aorta divarı düz əzələ
hüceyrələrinin medial nekrozu olur.
Marfan sindromunun klinik mənzərəsi Pyeritz,Mc. Kuisk və
ardıcılları tərəfindən major və minor kriteriyalar olaraq klassifikasiya
olunub.1986-cı ildə Berlin nozoloji toplantısında Marfanın
kriteriyaları ayırd edilmişdir.Buna görə əgər bir xəstənin
qohumlarında xəstəlik yoxdursa,əzələ - skelet sistemi və ən azı daha
iki sistem prosesə qoşulmuş ola bilər.
Mitral qapaq prolapsı, xəstələrin 90%-da müşahidə olunur.
Xəstələr dispnoye,çırpıntı kimi mitral qapaq çatışmazlığı ilə bağlı
simptomları qeyd edirlər.Aorta qapaqlarının xəstəliyi,dilatasiya
olunmuş aorta kökü (xəstələrin 80%-də olur),annulo - aortik
ektaziya,aorta diseksiyası və anevrizmal genişlənmələr rast
gəlinir.Aorta xəstəliyinin ağırlığı xəstənin yaşına bağlıdır.Roman və
həmkarları yayılmış qalxan aorta dilatasiyasının kişi xəstələrinin
58%-də, yenə kişi xəstələrin 36%-da aorta çatışmazlığı olduğunu
göstərmişdilər.Yayılmış aorta dilatasiyası olan xəstələrin 1\3-də və
ya xəstələrin 19%-da 49 aylıq müşahidə zamanı aorta
komplikasiyaları meydana çıxması öyrənilmişdir.
Başqa bir məlumatda aorta xəstəliyi meydana çıxan xəstələrin
95%-də başlanğıcda yayılmış aorta dilatasiyası olması qeyd
olunur.Tipik olaraq aortadakı dilatasiyanın progressivləşməsi
Valsalva sinuslarının,sinotubulyarın dilatasiyası və daha sonra qalxan
aorta və aorta qövsünün dilatasyası şəklində müşahidə edilir.
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Marfan sindromlu xəstələrdə aorta diseksiyası hər hansı bir
zamanda ortaya çıxa bilər.Aorta diseksiyası meydana çıxma riski ailə
anamnezi pozitiv olan xəstələrdə daha çoxdur.Marfanlı xəstələrin bir
xüsusiyyəti də diseksiyanın ağrısız olaraq meydana çıxmasıdır.
Minor kriteriyalar-miopiya,retinal ayrılma,yağlı kornea,
katarakta, kəskin subkostal dar sinə,dəridə gərilmə əlamətləri,genu
valgus,inguinal herni,muskulyar hipotoniya,peptik yara,aritmiya, sol
mədəciyin diastolik disfunksiyası,kardial miopatiya, qanaxma
diatezi, obsesiv-kompulsiv davranış pozğunluqları, hiperaktivlik,
pulmonar disfunksiya, spontan pnemotoraks, oynaqlarda çıxıqlar
olaraq bölünmüşdür.
Marfan sindromu diaqnozunu qoyarkən fizikal müayinə olaraq
oftalmik müayinə,exokardioqrafiya,kontrastlı torakal və abdominal
tomoqrafiya çəkilir.Aritmiya və ortopedik problemləri olan
xəstələrdə əlavə müayinə metodlarına gərək ola bilər.Ailə üzvləri
diqqətli bir şəkildə genetiklər tərəfindən araşdırılmalıdırlar. Xəstələr
mitral qapaq xəstəliyi,aorta qapaq xəstəliyi, aorta diseksiyası,
anevrizmanın yayılması,pulmonar funksiyalar və qanaxma diatezi
baxımından araşdırılmalıdır.Xəstəliyin fenotipik olaraq yüngül klinik
göstərən formalarında zamanla klinik vəziyyət ağırlaşa biləcəyindən
xəstəlrəin ən azı ildə bir dəfə təqibi lazımdır.
Müalicə edilməyən Marfan sindromlu xəstələrin orta ömür
müddəti 32 yaş təşkil edir.Bu səbəbdən Marfan sindromunda erkən
cərrahi müalicənin vacibliyi əhəmiyyətlidir.Ədəbiyyatda 70 yaşında
Marfanlı xəstələr olduğu bildirilir və bunlarda elastik toxuma
anormallıqlarının tipi önəmli rol oynadığı aşkar olmuşdur.
Ədəbiyyatda Marfan sindromu diaqnozu qoyulmuş ailə üzvləri
arasında diseksiya sıxlığının artdığı bildirildiyindən, Marfanlı ailə
üzvlərinin qalxan aorta dilatasiyası varlığında erkən cərrahiyyə
məsləhət bilinir.Diseksiya,xüsusilə qalxan aortanı tutmuşdursa təcili
medikal olaraq medikal müalicəyə cavab verməzsə cərrahi müalicə
tətbiq olunur.
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Ehlers - Danlos sindromu

Hindli elastik adam xəstəliyi olaraq da bilinən bu sindromda
oynaq hərəkətlərinin çoxluğu,oynaqlarda tez -tez meydana gələn
çıxıqlar, dərinin fragilliyi və elastikliyinin artımı baş verir. Kifoskolioz, yoğun bağırsağın divertikulyar xəstəliyi klinik vəziyyətlərdir.
Tip 1: Gravis və ya klassik forma, xəstəlik autosom - dominant
keçəndir. Xəstəliyin klinik görüntüsündə oynaqlarda hiperekstensibilite, dəridə skarlaşma, oynaqlarda hərəkət artımı, skelet deformasiyaları, mitral qapaq prolapsı və arteriyalarda adət etməmiş tutulmalar olur. Aorta tutulmuşsa Valsalva sinusları da xəstəliyə məruz
qala bilir.
Tip4: Sack - Barabas sindromu və ya arterial - ekimotik forma
ümumiyyətlə, autosom-dominant keçəndir. Ehlers-Danlos sindromunda 4% nisbətində autosom - resessiv keçən də ola bilər.
Xəstəliyin klinik durumunda minor travmalarla rahat göyərən,
hiperpiqmentasiya, dəridə ciddi çapıqlaşma,göstərici barmağın
xaricindəki xarakteristik üz görüntüsü və sıx arteriya damarının
tutulması olur.
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Ehlers - Danlos sindromlu xəstələrdə prokollageni kollagenə
çevirən fermentdə biokimyəvi pozulma və genlə bağlı problem
olduğu aşkarlanmışdır.Bu sindrom üçün aortanın divarında kollagen
və elastinin azalması və medianın daralması xarakterikdir.İnternal
elastik lamina qırılaraq parçalanmağa başlayır.Aortanın prosesə cəlb
olunması nəticəsində aorta diseksiyası, spontan olaraq aortanın
cırılması,arteriovenoz fistul və çox sayda anevrizmalar meydana
gəlir.Ehlers-Danlos sindromlu qadın xəstələrin bəziləri Marfan
sindromuna bənzəyirlər,onlar hamiləliyin 3-cü trimestirndə və ya
doğuş ərəfəsində diseksiya və ya aortanın cırılması təhlükəsi ilə üzüzə qalmış olurlar.Bu səbəbdən hamilə qadınlar 3-cü trimestirdən və
ya kesəriyyə əməliyyatından əvvəl bir kardioloji müayinədən keşməli
və valvulyar, yaxud aorta leziyonu baxımından müalicə
edilməlidirlər.
Bu tip xəstələrdə aorta anevrizmaları Marfan sindromunda
olduğu kimi müalicə edilməlidirlər. Belə xəstələrdə cərrahi
əməliyyatlar zamanı hemostaza nəzarət çox vacibdir.Ədəbiyyatlarda
çox da uğurlu olmayan nəticələrə baxmayarq,bu tip xəstələrin
müalicəsində cərrahiyyə əməliyyatı yeganə üsul hesab olunur.
Pseudoxanthoma Elasticum
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Autosom-resessiv və ya dominant keçən nadir bir xəstəlikdir.
Marfan sindromunda olduğu kimi elastik toxumalara təsir edir.
Dərinin biposiyalarında elastik toxumanın parçalanması və
kalisifikasiyalaşması görünür. Xəstəlik klinik olaraq bu vəziyyətlərdə ortaya çıxa bilir: koronar damarların və ya orta ölçülü
arteriyaların mediasında kalsifikasiya olması, okkluziya, retinal
hemorragiya, dəri leziyonları və qastrointestinal hemorragiya.
Kardiovaskulyar zədələnmə Marfan sindromundan fərqlidir və
ümumiyyətlə, okkluziv xarakterlidir. Aorta damarı onun və
şaxələrinin proksimal hissəsinin zədələnməsi nadir hallarda
müşahidə olunur. Arteriyaların kalsifikasiyasına çox rast gəlinir və
Mönckebergin sklerozundan fərqlənir. Xəstələrin çoxunda
parçalanmış elastik toxumanın aksilla, dirsək çuxuru, boyun,
popliteal çuxur, qasıq kimi yerlərdə toplanması nəticəsində
piləklər əmələ gələ bilir. Mədənin selikli qişasındakı damarların
nazikləşməsinə bağlı olaraq üst qastrointestinal qanaxmalar görünə bilir. Buna bənzər olaraq qadınlardakı uterus qanaxmaları histerioektomiyaya qədər gedə bilir. Arteriyalardakı tıxayıcı leziyonlar işemik əlamətlər verdiyindən cərrahi müalicə göstərişi vardır.
Osteogenezis İmperfekta
Xəstəlik genetik keçən olub klassik olaraq,mavi sklera, dental
anormallıqlar, eşitmənin zəifləməsi və itməsi ilə nəticələnir. Bu
xəstəlik ailəvi rast gəlməsi ilə xarakterizə olunur.
Xəstəliyin orta dərəcədə inkişaf etdiyi formalarında xəstələr
hamiləliyi normal keçirdiyi halda irəlidə bir pozulma hadisəsi
gözlənilə bilər.Bəzi xəstələrdə sümüklərdə çox sayda qırıqlar baş
verir.Uşaqlıqda və ya pubertadakı bu qırıqlar təhlükə signalı verə
bilər.Xəstəlik klassik olaraq 4 qrupa bölünür:
1. Autosom-dominant keçən forması. Bu kimi xəstələrdə sümük fragilitasiyası orta dərəcədədir. Dental anormallıqlar bəzilərində
vardır. Çoxunda eşitmə itkisi olur.
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2. Nadir hallarda autosom-resessiv keçəndir, sporadik hal çoxdur. Mavi sklera vardır,bəzi xəstələrdə dental anormallıqlar tapılarkən sümük fragilliyi çoxdur.
3. Autosom-dominant və ya resessiv keçəndir. Ciddi sümük
fragilliyinin yanında bəzi xəstələrdə dental anormallıqlar olur.
4. Autosom-dominant keçəndir. Sümüklərdəki fragillik dəyişkən, eşitmə itkisi böyük nisbətdə müşahidə olunur. Mavi sklera
olmur. Tip I –in rast gəlmə tezliyi 1:30000 olduğu halda,digər 3 tipdə
1:20000 -ə olur.
Osteogenezis imperfektalı xəstələrdə az hallarda kardiovaskulyar zədələnmə baş verir. Kardiovaskulyar sistemin zədələnməsində
orta dərəcədə çatışmazlıqlar olur.
Diaqnoz klinik kriteriyalara əsasən qoyulur. Mavi sklera ilə
birlikdə sümük elastikliyinin olması,dental anormallıqların olması,
ailə anamnezinin pozitivliyi, kardiovaskulyar qapaq və damar patologiyalarının olması diaqnozun qoyulmasında əhəmiyyətli rol oynayır.
Xəstəliyi daşıyan bir çox kişilər ciddi deformasiyalara baxmayaraq uğurlu bir şəkildə müalicə oluna bilirlər. Sümüklərin deformasiyası və qırıqları ilə birgə kardioloji patologiyaların müalicəsində
cərrahi seçim şərtdir.Kardial qapaq deformasiyalarının müalicəsində ilk
seçim qapaqların replamanı hər zaman əhəmiyyətli bir müalicə üsulu
sayılır. Uşaqlarda growth (böyümə) hormon və kök hüceyrə transplantasiyası gələcəkdə müalicə seçimi olaraq görülməkdədir.
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AORTİT

Aortit-aortanın iltihabıdır. Aortit infeksiya (sifilitik və qeyrisifilitik:bakterial və ya göbələk) və qeyri-infeksiya (iri damarların
aterosklerozu və ya vaskuliti nəticəsində,məsələn:Takayasu xəstəliyi
və ya giqant hüceyrəli arteriit) mənşəli inkişaf edir.
Aortitin etiologiyasını müəyyənləşdirmək xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir,beləki,immunosupressiv dərman maddələri infeksiya
prosesinin aktivliyini kəskinləşdirə bilər.
Aortitin yayılması tam öyrənilməyibdir,giqant hüceyrəli arteriit
və Takayasu xəstəliyinin epidemiologiyası öyrənilmişdir. Giqant
hüceyrəli arteriit xəstəliyi 100000 nəfərə 18,8 nəfər düşür, uygun
olaraq kişi və qadın - 2:1 nisbətində və orta ömür - 75 yaş təşkil
edir.Ədəbiyyat məlumatlarına görə,Takayasu xəstəliyi 1 milyona 0,4
- 1,0 nəfər təşkil edir.
Aortitlər iki grupa bölünür:
a) infeksiya mənşəli;
b) qeyri-infeksiya mənşəli.
İnfeksiya mənşəli aortitlər başlıca mikotik anevrizmalardır.
İnfeksiya mənşəli olmayan aortitlər iki grupa bölünür:
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a) aortanın zədələnməsi ilə gedən .
b) aorta xaricində başqa orqanların zədələnməsi ilə gedən.
Aortanın media və ya adventisiyasında iltihab hüceyrələrinin
tapılması aortiti göstərir.Makroskopik olaraq aortada divar
qalınlaşması baş verir.
Birincili aortanı zədələyən qeyri-infeksiya mənşəli aortitlərin
arasında ən çox rast gəlinəni Takayasu xəstəliyidir. Bu xəstəlik çox
vaxt gənc qadınlarda rast gəlinir.Nevroloji simptomlar və aorta
qövsünün yan şaxələrinin stenozu olur.
Takayasu xəstəliyi 1908-ci ildə 21 yaşında bir qadında xarakteristik retinal arteriovenoz anastomozlarını və mikroanevrizmaları
görmüşdü. Xəstələrdə radial arteriya nəbzlərinin itdiyi,digər fundoskopik əlamətlər: venoz qan dolğunluğu, neovaskulyarizasiya, hemorragiyalar müşahidə olunur. Xəstəliyin bir çox fərqli adları vardır:
nəbzsizlik xəstəliyi, idiopatik medial aortapatiya, aortit sindromu,
aortanın giqant hüceyrəli arteriti,aorta qövsü sindromu, aortanın
birincili arteriti, braxiosefalik arterit, panaortit,revers koarktasiya,
tıxayıcı tromboaortapatiya və non- spesifik aortit.
Takayasu xəstəliyinin histoloji araşdırılmasında aorta divarının
və fibrozlaşmayla əlaqədar intimanın qalınlaşması, düz əzələ
hüceyrəsi və elastik toxuma itkisi ilə bağlı medial degenerasiyanın
olması müəyyənləşmişdir. Hemorragiya, vasa-vasorumların proliferasiyası, adventisiyanın genişlənməsi digər əlamətlər hesab edilir.
Sifilitik aortitdə plazma hüceyrələri tapılmır və qranulomalar ancaq
seyrək şəkildə ola bilir.
Takayasu xəstəliyində qadın kişi nisbəti 4:1-dir.Xəstələrdəki
aortanın zədələnməsi baxımından yayılmasına görə ABŞ-da Hindistana görə daha çox yayılmışdır, lakin Yaponiyada bu xəstəlik ön
planda hesab olunur.
Aşağıdakı simptomlar-temperatur, yorğunluq, çəkinin itməsi,
tərləmə, zəifləmə və leykositoz müşahidə olunur. Digər simptomlar: baş
ağrısı, sinkopiya, görmə pozğunluğu, aritmiya, ürək çatışmazlığı,
dispnoye, çirpıntı, öskürək, hemoptiziya, sinə ağrısı və pulmonar
emboliya rast gəlinir. Tonzillit, hamiləlik və stress kimi faktorlar
xəstəliiyin kəskin halını provokasiya edə bilər. Yaralı kolit ilə Takayasu
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xəstəliyi arasında birlik vardır. Xəstəliyin kəskin faza simptomları
gözdən qaça bilər.Ətraf arteriya yaralanmaları ətraflarda işemik
simptomlara,abdominal visseral tıxanıqlıqlar bağırsaq işemiyasına və
pulmonar arteriya darlıqları pulmonar hipertenziyaya səbəb ola bilər.
Anevrizmalar çox vaxt tapıldıqları yerlə bağlı simptom və əlamətlərə
səbəb olurlar.Məsələn: abdominal aorta anevrizmaları bel
ağrısı,həssaslıq,qonşu nahiyələrə təzyiq simptomları verir.
Takayasu xəstəliyinin tanınmasında gənc bir qadında xüsusilə
karotis,subklavian,braxial və ya radial nəbzlər alınmırsa, səbəbi bəlli
olmayan temperatur varsa,onda Takayasu xəstəliyindən şübhələnmək
lazımdır.
İshikaüa kəskin Takayasu xəstəliyinin diaqnozunu qoymaq
üçün kriteriyalar irəli sürmüşdür:
1) Xəstələr ümumiyyətlə,40 yaşdan aşağı olmalıdırlar.
2) Sağ və ya sol körpücükaltı arteriya stenozunun tapılması.
3) Dörd və ya daha çox minor kriteriyanın tapılması.
Daha çox sol ana karotis arteriya və ya sol subklavian
arteriyalar tutulur,fəqət əgər hər iki subklavian arteriya tutularsa,
diaqnoz üçün iki minor kriteriya yetərlidir.
Medikal müalicə-steroid müalicəsi uyğun deyildir,çünki
steroidlər yara sağalmasını gecikdirir və sepsisə yol aça bilər.
Tıxayıcı və ya anevrizmal xəstəlik medikal müalicəyə baxmayaraq
irəliləyə bilər və patoloji kəskindən yarımkəskin vəziyyətə keçə
bilər.Steroidlər anevrizmaların cırılma riskini artıra bilir.
Uzun müddətli proqnoz simptomların başlanmasından sonra
xəstələrin uzun müddətdə sağ qalma nisbəti 5 illik 91% və 10 illik
84%-dir.Ciddi hipertenziya,funksional pozğunluq və kardial
zədələnmə ölümün aşkarlayıcısıdır.
İkincili aortanı zədələyən qeyri-infeksiya mənşəli aortitlərin
əmələ gəlməsinə ən çox səbəb autoimmun xəstəliklər hesab edilir.
Buraya aşağıdakıları aid etmək olar:giqant hüceyrəli arteriit,
revmatoidli artrit,polixondrit,Şeqren sindromu,Reyter xəstəliyi,
ankilozlaşdırıcı spondilit,sistemli lyupus,polimialgiya romatika,
Kawasaki xəstəliyi,Kron xəstəliyi,yaralı kolit,sarkoidoz,Behçet
xəstəliyidir.Ən yayılmış olanı isə giqant hüceyrəli arteritdir.
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Giqant hüceyrəli arterit-orta ölçülü arteriyaları və bəzən aortanı
zədələyən autoimmun xarakterdə bir arteritdir.Aorta divarının iltihabi
qranulomasında histoloji olaraq xəstəliyin adını verən giqant
hüceyrələr vardır.Temporal arteriyaların zədələnməsinə bağlı olaraq
temporal arterit əmələ gəlir.Giqant hüeyrəli arteritin digər iki adı
temporal arterit və Horton xəstəliyidir.Giqant hüceyrəli arterit və
polimialgiya romatika arasında əlaqələr vardır.Bəzən xəstələrdə
giqant hüceyrəli arterit olmadan əvvəl polimialgiya romatika
meydana çıxır.
Histoloji əlamətlərdən intimanın qalınlaşmasıdır. İltihabı hüceyrələr, qranulomalar ilə aorta mediasının infiltrasiyası, multinukleuslu giqant hüceyrələri,epitel hüceyrələri,T-limfositlər, mononuklear limfositlər və fərqli tipdə digər leykositlər intimanın qalınlaşmasını meydana gətirir.
Xəstələrdə çox vaxt baş ağrısı ilə bərabər görmə pozğunluğu və
səbəbi bilinməyən tempertaur olur. Xəstələrin təxminən 60% - də
temporal nəbzlər olmur. Görmə itkisi çox vaxt optik nevritə bağlıdır.
Alfa 1-antiximotripsin səviyyəsi xəstəliyin aktiv olduğu dövrlərdə
yüksəkdir və 0,7 qr\l - dən aşağı endikdə xəstəlik daha az aktivdir,
steroid müalicəsi azaldıla bilər.
Diaqnoz temporal arteriyanın biopsiyası ilə qoyula bilər. Uzun
müddətli yüksək doza kortikosteroid müalicəsi temporal arteriya
biopsiyasında diaqnoz qoymağı çətinləşdirə bilir.Orbita qan axımının
rəngli doppler araşdırmasında mərkəzi retinal və qısa posterior siliar
arteriya qan axım sürəti azalmışdır və damar müqaviməti artmışdır.
Arterioqrafiya xüsusilə karotid arteriyalar, körpücükaltı arteriyalar və
şaxələrindəki tıxanıqlıqları göstərir. Xətəliyin xroniki dövrlərində
xəstələrin 10%-də aortanın zədələnməsi simptomları ola bilər. Daha
seyrək olaraq abdominal visseral damarlar,vertebral arteriyalar, koronar arteriyalar və karotid arteriyaların intrakranial şaxələri zədələnə
bilir. Aortanın cırılması nadir hallarda olur. Angioqrafiyada aorta
şaxələrindəki zədələnmə Takayasu xəstəliyindən fərqli olaraq daha
distaldadır.
Kəskin dövrdə steroid müalicəsi görmə pozğunluqları və baş
ağrısı ilə birlikdə korluğu qabaqlaya bilir.Xroniki fazadakı aorta
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yaraları cərrahi olaraq müalicə edilir.Xroniki dövrün kəskin
dövründə aorta toxuması cırılmaya həssasdır.Birincili anevrizmalar
qalxan arotada meydana çıxıb,daha sonra aortanın digər hissələrində
də genişlənmə rast gəlinə bilir.
Revmatoid artritli xəstələrdə aortanın zədələnməsi nadir
hallarda baş verir. Fəqət aorta zədələnmiş olarsa onda,qalxan aorta və
aorta qapaqlarının zədələnməsi baş vermiş olur.Digital yaralar,
digital qanqrena,Reyno fenomeni və mezenteriya qanqrenası tapıla
bilir.
Nuksedən polixondritli xəstələrdə vaskulyar ağırlaşmalar
ölümə səbəb olur.Bu xəstəlikdə zədələnmələr birincili olaraq
qığırdaq toxumasına təsir edir.Xəstəliyin erkən dövrlərində səbəbi
aydın olmayan temperatur,halsızlıq olur.Aortanın hər hansı br
seqmentində anevrizma və diseksiyalar meydana çıxa bilir.
Ankilozlaşdırıcı spondiliti olan xəstələrdə seyrək olaraq aortit
rast gəlinir.Aorta qapaqlarının və qalxan aortanın zədələnməsi
yayılmış halda olur.Çox hallarda aortanın bütün təbəqələrində
iltihabi yaralar inkişaf edir.Periferik arterit, perikardit ilə birlikdə
ürək və aortanın zədələnmələri daha çoxdur.
Behçet xəstəliyi olan xəstələrin ən əsas əlamətləri ağızın
selikli qişasında və genital sahədə ən çox meydana çıxan aftoz
yaraların varlığıdır.Bunlara əlavə olaraq uveit də olur.Xəstəlik
ümumiyyətlə, 20-40 yaşlarında meydana çıxır. Kardial
ağırlaşmalar pankardit,qan axının defektləri,qapaq deformasiyaları,
koronar anevrizmalar ola bilir.Orta ölçülü arteriyalarda izolə
olunmuş anevrizmalar baş verir,nəticədə həmin anevrizmalar
pulmonar damar yatağında hemoptiziyaların yaranmasına səbəb
olur.Behçet xəstəliyi autoimmun köklüdür və bu səbəblə steroid
və ya klorambusil müalicələrinə cavab verir.Behçet xəstələrində
aortada iltihabi anevrizmaların əmələ gəlməsi müşahidə olunduğu
hallarda, cərrahi müalicə standart hesab edilir.Bu xəstələr
ümumiyyətlə, postoperativ trombozislə üz-üzə qalır və venoz və
ya qraft trombozunun qarşısını almaq üçün antikoaqulyant
profilaktikası məsləhət görülür.
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Polimialgiya romatikalı xəstələrin 10-15%-də aorta zədələnir.
Aortada anevrizma,diseksiya və ya aorta şaxələrinin tıxanması
meydana çıxır.Xəstədə çiyin,boyun və qalça ağrılarına əlavə olaraq
səhərlər oynaqlarda yorğunluq olur.Xəstəliyin vaskulyar simptomları
ortaya çıxdıqdan sonra cərrahi göstəriş olarsa müalicə edilir.
Aortitin ən çox rast gəlinən səbəbləri iri damarların qeyriinfeksion vaskulitləridir (Giqant hüceyrəli arteriit və Takayasu
xəstəliyi). Bundan başqa aortanın divarlarını müxtəlif növ
bakteriyalar,mikobakteriya və göbələklər infeksiyalaşdıra bilər
(cədvəl 6.).
Mikroorqanizmlərin aortaya keçməsi aşağıdakı yollarla baş tuta
bilər:
 Hematogen yolla damardan damara keçmə;
 Aorta divarının patoloji dəyişiklikləri zamanı mənfəzdən bilavasitə aorta divarına;
 Bir sıra törəmələrdən infeksiyanın yayılması;
 Aortanın travmatik zədələnmələri;
 Septik embollar.
Bakterial və ya göbələk infeksiyaları immunkomplekslərin
əmələ gəlməsi nəticəsində və ya autoimmun mexanizmlərlə qeyriinfeksion vaskulitlər yaranır. İnfeksion endokarditlə yanaşı olaraq,
bakterial və ya göbələk mənşəli aortit bakteriemiyadan sonra damarın çox kiçik bir müqavimət nahiyəsində (məsələn: aterosklerotik
pilək, anevrizma ) inkişaf edir.
Aortit-üçüncülü sifilisin əsasən qalxan aortada meydana çıxan
ürək-damar təzahürüdür. Bununla belə keçən əsrin başlanğıcında ürəkdamar sisteminin sifilitik zədələnməsi nisbi olaraq çox rast gəlinən
xəstəlik idi. Hazırda isə üçüncülü sifilis benzilpenisillin vasitəsilə
tamamilə aradan qaldırılmışdır,belə ki, onun meydana çıxması tibbidə
artıq rast gəlinmir. Buna baxmayaraq üçüncülü sifilisdə yaranan
zədələnmələr immun sistemin pozğunluqları olan xəstələrdə mükəmməl
müalicənin aparılması zamanı da saxlanıla bilər.
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Cədvəl 6.
Aortitin etiologiyası
Qeyri infeksiyalı aortit
İri damarların vaskuliti.
Qiqanthüceyrəli arteriit.
Takayasu xəstəliyi.
Revmatoid artrit.
Sistem qırmızı qurdeşənəyi.
Spondiloartrit - B27 kompleks histiouyğunluğu olan antigenin
mövcudluğuzamanı.
Antineytrofil sitoplazmatik autoantitellərlə əlaqəli vaskulitlər.
Vegener qranulomatozu.
Çerc –Stross sindromu
Kavasaki xəstəliyi
Behçet xəstəliyi
Sarkoidoz
Krioqlobulinemiya
Şönleyn - Henox purpuru
Qudpasçer sindromu
İnfeksion qeyri - sifilitik aortit
Qrammüsbət (60%)
Staphlococcus aureus (30–50%)
Streptococcus növü (20%)
Qrammənfi (20-40%)
Salmonella növü
İnfeksion sifilitik aortit.
Staphylococcus aureus-qram müsbət infeksiyaların ən çox rast
gələn səbəbidir:streptokokk infeksiyası ilə əlaqədar olan aortitlər də
mümkündür. Bundan əlavə ədəbiyyatda qram mənfi bakteriyalar
tərəfindən törədilən (salmonella və Proteus, həmçinin Escherichia
coli) aortit halları da qeydə alınmışdır.Az hallarda xəstəliyi
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mikobakteriyalar və göbələklər, əsasən də Candida, Cryptococcus və
Aspergillus törədə bilər.
Autoimmun pozğunluqlar vasa vasorum-un əhəmiyyətli
dərəcədə zədələnməsini yaradır və medianın qan təchizatını azalda
bilir.Aortanın zədələnməsi ilə müşayiət olunan xəstəliklər kifayət
qədər çox saylıdır.Onlara zərdab xəstəliyi,krioqlobulinemiya, system
qırmızı qurdeşənəyi,revmatoid artrit,residivləşən polixondrit,Behçet
xəstəliyi,Şönleyn-Henox purpuru,həmçinin postinfeksion və ya
dərman maddələri ilə əlaqədar yaranan immunokompleks xəstəlikləri
aid edirlər.Bundan əlavə antineytrofil sitoplazmatik autoantitellərlə
əlaqədar yaranan kiçik damarların vaskulitləri də yaranır.Sonuncular
(antineytrofil sitoplazmatik autoantitellər) iri damarları da zədələyə
bilər ki,bu da Vegener qranulomatozunda,mikroskopik poliangiitdə
və Çerc-Stross sindromunda meydana çıxır.Buna uyğun (oxşar)
dəyişikliklərin yaranmasında həmçinin digər antitellər də yumaqcığın
bazal membranına qarşı antitellər (Qudpasçer sindromu) və endotelə
qarşı antitellər (Kavasaki xəstəliyi) iştirak edə bilir.Transplantatın
kənarlaşdırılması,bağırsağın iltihabi xəstəlikləri və paraneoplastik
vaskulitlər də iri damarların zədələnməsi ilə müşayiət olunması
mümkündür.
Takayasu arteriitində və giqant hüceyrəli arteriitdə (gicgah
arteriiti, qranulomatoz arteriit) aortitin səbəbi məlum deyil.Belə
ehtimal olunur ki,onlar ikisi də hüceyrə-vasitəli autoimmun
proseslərdə buraxılmış antigenlərlə əlaqəlidir.
Takayasu artеriiti-iri damarların xroniki iltihabi xəstəliyi
olub,əsasən döş aortası və onun şaxələrinin zədələnməsi ilə müşayiət
olunur,bununla belə damar sisteminin digər nahiyələrində də
meydana çıxır. Giqant hüceyrəli arteriitdə adətən orta ölçülü
ekstrakranial arteriyalar zədələnir,amma 10-15% xəstələrdə aortada
da dəyişikliklər yarana bilir.Giqant hüceyrəli arteriit və Takayasu
arteriiti mediya, adventisiya və aortanın vasa vasorum-na iltihab
hüceyrələrinin (limfositlər,makrofaqlar və giqant çox nüvəli
hüceyrələr) infiltrasiyası ilə əlaqədardır.Vaxt keçdikcə aorta divarı
mediyasının çapıqlaşması və elastik membranın pozğunluqları baş
verir.
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Histoloji nöqteyi-nəzərdən aortit aorta divarının,həmçinin
fibroplastların nekrozu və aorta divarının fibrozunun inkişafı nəticəsində
baş verir.Sifilitik aortitdə Greponema palladium vasa vasarum-a keçərək
iltihabi dəyişikliklər (limfositar və plazmositar perivaskulyar infiltratlar)
yaradır ki,bu da obliterizəedici endoarteritin inkişafı,adventisiyanın
çapıqlaşması,medianın ocaqlı nekrozu,həmçinin elastiki liflərin
zədələnməsi ilə müşayiət olunur.Aorta divarında olan iltihabi
dəyişikliklər divarın möhkəmliyini ocaqlı (məhdud) şəkildə zəiflədir və
bu da sonradan anevrizmanın əmələ gəlməsinə qədər onun genişlənməsi
ilə nəticələnir.Ürək-damar sitemi xəstəliklərinə klinki əhəmiyyətli cəlb
olunan uzun müddət davam edən və müalicə olunmayan xəstələrin
təxminən 10% - də meydana çıxır. 10 ildən artıq sifilisi olan
və müalicə olunmayan xəstələrin yarısında autopsiya vasitəsilə
təyin olunmuş ürək-damar sisteminin zədələnməsi əlamətləri mövcud
olur.
Göbələk anevrizmaları əksər hallarda sürətli genişlənmə ilə
müşayiət olunur.Bundan əlavə aortit aorta divarının fibroz
qalınlaşmasını yaradır ki,bunun da nəticəsi olaraq arteriyanın xroniki
okkluziyasına qədər inkişaf edən aortanın əsas şaxələrinin daralması
baş verir.
Aortitin kliniki diaqnostikası çətindir,belə ki,onun simptomları
qeyri-spesifikdir. Onlara yorğunluq, əzginlik, oynaqlarda ağrı, subfebril bədən hərarəti, həmçinin qan zərdabında iltihab göstəricilərinin
səviyyəsinin yüksəlməsi aiddir. Ən çox yayılmış simptom
qızdırmanın (70%) olmasıdır.
Çox hallarda ağrılar çiyində,beldə və ya döşdə (60%), nisbətən
az hallarda (20%) qarında olur.Aortitin əsas simptomu karotodiniya
olur ki,bu da damarların iltihabı nəticəsində meydana çıxır və boyun
nayihəsində ağrılı hissiyat şəklində təzahür olunur. Əsas arteriya
şaxələrinin iltihabi stenozu nəticəsində yaranan bu simptomlar daha
spesifik kliniki əlamətlərlə müşayiət oluna bilər ki,bunlara da
periferik nəbzin zəifləməsi və ya itməsi,görmənin pozulması,
nevroloji pozğunluqlar, işemik qanqrenaya qədər inkişaf edən
axsama,tac arteriyaların patoloji prosesə qoşulması hallarında
miokard infarktına qədər inkişaf edən stenokardiya aiddir.Aortitlə
şərtlənən qalxan aortanın anevrizması aorta üzərində diastolik küyün
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eşidilməsi və aorta qapağınin çatışmazlığı zamanı ürək çatışmazlığı
əlamətlərinin meydana çıxması ilə təzahür oluna bilir.
İnfeksiyanın kliniki əlamətlərinin qoşulması (qızdırma, qanda
iltihab göstəricilərinin səviyyəsinin artması),əvvəllər olmayan küyün
meydana çıxması, həmçinin çox saylı işemik pozğunluqlar infeksion
endokarditi xatırlada bilər.Sifilitik və göbələk mənşəli anevrizmalar
müalicəyə çətin tabe olur və sürətlə proqressivləşir (cədvəl 7.) .
Həkim baxışı zamanı xəstənin yorğun görüntüsü olur və
subfebril qızdırmadan şikayətlənir.Arterial təzyiqin aşağı olması və
ya sağ və sol qolda təzyiqlər fərqinin olması (10 mm c. süt. - dan
artıq) damarların okklüziyasını ehtimal etməyə imkan verir.
İstənilən ətraflarda nəbz azalmış ola bilər.Yuxu arteriyasında,
qarın aortasında,hətta körpücükaltı və kürək arteriyalarında küy
eşidilir.Klinki şəklə görə aortitin diaqnozunun qoyulması zamanı
şübhənin yarandığı hallarda şüa müayinəsi aparılır.
Cədvəl 7.
Aortitin kliniki xüsusiyyətləri
Əlamətlər
Kişi və qadın nisbəti
Orta yaş
Simptomlar:
Qızdırma
Ağrı:
Beldə və döşdə
Qarında
Sıxılma simptomları
Anevrizmanın inkişafı
Ürək tərəfdən meyllənmə
Distal embolizasiya ilə aortanın trombozu
Aortanın laylanması

Göstəricilər
3:1
65 yaş
70 %
60 %
20 %

Qanın bakterioloji müayinəsi infeksiyanın inkişafı məsələsinin
həllində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onlara cərrahi və ya damar
daxili müalicə ərəfəsində və tam səmərəli antibiotikoterapiyanın
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seçilməsində mikrobioloji diaqnostikanın yeganə üsulu kimi baxılır.
Qanın bakterioloji müayinəsinin aparılması zamanı 50-90% hallarda
müsbət nəticələr alınır. Yəqin ki, bu qismən qanın bakterioloji
müayinəsində materialın götürülməsinə qədər olan dövrdə xəstələrə
antibiotiklərin təyini ilə əlaqədardır.Bununla belə,aortanın diaqnozu
bir qayda olaraq kliniki şəklə və şüa diaqnostikasının nəticələrinə
(aortada dəyişikliklər) əsasən qoyulur,əsas laborator analizlərin
nəticələrini də bilmək vacibdir. Kəskin baza zülallarının (C-reaktiv
zülal, fibrinogen səviyyəsinin,eritrositlərin çökmə sürətinin) artması
mümkündür ki, bu da iltihabi prosesin olduğunu göstərir.
Əlavə laborator müayinələr xəstələrin müayinəsinin tamamlanması və differensial diaqnostikanın aparılması zamanı göstərişdir.
Döş qəfəsinin adi rentgenoqrafiyasında divararalığında olan
müxtəlif ölçülü kölgəliklərin olmasına əsasən aortanın anevrizmasını
təyin etmək olar.Aortitin diaqnostikasında damarın mənfəzindəki
dəyişiklikləri (əsas şaxələrin anevrizması və ya stenozu) aşkar etmək
üçün tətbiq olunan angioqrafiya “ qızıl standart ” hesab olunur
lakin,o,erkən mərhələdə divar daxili dəyişiklikləri aşkar etmək üçün
faydalı deyil.Hazırki dövrdə müasir tomoqrafik müayinə üsullarından
istifadəyə daha üstünlük verilir, belə ki,onlar damar divarındakı
erkən dəyişiklikləri aşkar etməyə və qiymətləndirməyə imkan verir.
Vena daxili kontrastlaşdırma ilə aparılan MRT-ı və ya qida borusu
daxili ExoKQ-ı tipik əlamətləri aşkar etməyə (aorta divarının
qalınlaşması,həmçinin aortanın əsas şaxəsinin stenozunun olması və
ya olmaması, periaortal nahiyənin kontrastlaşmasının davamlı
olmayan güclənməsi, aortanın genişlənməsi və aortanın daimi
olmayan anevrizmalarının inkişafı) imkan verir. Qanın, mayenin,
qazın periaortal toplanması və ya fəqərələrin osteomieliti infeksion
aortit ehtimalını artırır. Bu üsuldan həmçinin əməliyyatdan sonrakı
dövrdə xəstələrin müşahidəsi zamanı istifadə olunur, belə ki, MRTnin və KT-nin nəticələrinə əsasən müalicənin başlanmasından sonra
divarın qalınlığının azalması haqqında mühakimə yürütmək
olur.Blüdezoksiqlükozanın [F18] tətbiqi ilə aparılan PET vasitəsilə
aortada iltihabi dəyişiklikləri aşkar etmək mümkündür.
Proqnoz infeksiyanın kəskinləşməsi, həmçinin onunla spesifik
ağırlaşmaların assosiasiya olunmasından asılıdır. Xəstəliyin ağırlığı
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anevrizmanın cırılma riski ilə şərtlənir. Heç bir müalicə olmadan
anevrizma böyüyür, təcili əməliyyatın aparılmasından imtina
olunduqda isə anevrizmanın ölümlə nəticələnən cırılması baş verir.
Aortitin diaqnozunun qoyulmasından sonra medikamentoz müalicə
xəstəliyin ilkin səbəbindən asılı olur. İnfeksiya mənşəli aortitlərin
təsadüf olunan hallarında diaqnozun tez bir zamanda qoyulması,
antibiotik terapiyası və damar cərrahının konsultasiyası tələb olunur.
İnfeksion aortitin ehtimal olunduğu hallarda ilk başlanğıc müalicə
geniş təsir spektirli antibiotiklərin vena daxilinə yeridilməsi ilə
aparılır. Sifilitik aortitdə 10-20 mln TV dozada benzilpenisillinlə
aparılan antibiotik terapiyadan istifadə olunur,bununla belə
kontrollaşdırılmış kliniki təcrübələr onun effektivliyini sübut etmir.
İnfeksion qeyri-sifilitik aortitin səmərəli müalicəsi xəstəliyin erkən
mərhələsində cərrahi müdaxilə və əlavə olaraq antibiotiklərin,
göbələk əleyhinə preparatların uzun müddətli yeridilməsini tələb
edir.İnfeksion anevrizmalarda yalnız antimikrob müalicənin təyin
olunması zamanı letallıq 90% təşkil edir ki,bu da anevrizmanın
tədricən böyüməsi və cırılması ilə əlaqədardır. Erkən mərhələdə
cərrahi müdaxilə (infeksiyalaşmış aortanın rezeksiyası və ekstraanatomik şuntlama) xəstələrin sağ qalma ehtimalını əhəmiyyətli
dərəcədə artırır. Cərrahiyyə əməliyyatından sonra bakterisid antibiotiklərlə müalicə əsasən 6 həftədən az olmamaq şərtilə davam etdirilir.
Qeyri-infeksiya mənşəli aortitli xəstələrin müalicəsinin əsasını
qlükokortikoidlər təşkil edir,bununla belə əksər xəstələrə əlavə
olaraq immunosupressor preparatların (siklofosfamid, metotreksat və
ya mikofenolat mofetil) təyini tələb olunur.Fəal artritli xəstələrə
gündəlik olaraq hər kq çəkiyə 1mq dozada (sutkada 60mq-dan çox
olmamaq şərtilə) 1-3ay ərzində prednizolon yeritmək tələb
olunur.Arteriyanın stenozunun proqressivləşməsinin qarşısını almaq
üçün kiçik dozada prednizolonun uzun müddətli istifadəsi məsləhət
görülür.Yeni, az invaziv üsul kimi stent-qraftın tətbiqi ilə aparılan
damar daxili şuntlama təklif olunur. Aortitlərdə arterial stenozla
əlaqədar olaraq revaskulyarizasiya üçün ballon angioplastika stendləşdirmə və şuntlama əməliyyatı aparmaq olar. Qeyri-infeksion aortit
nəticəsində aortanın anevrizmasının böyüməsi hallarında radikal
cərrahi rezeksiya göstərişdir.
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AORTANIN KOARKTASİYASI
Aorta qövsü anomaliyaları fərqli embrioloji etiologiyalardan
kök alır. Bu anomaliyalar içərisində aortanın koarktasiyası, vaskulyar
xəstəliklər və aorta-pulmonar pəncərə daha çox müşahidə edilir.
Aortanın koarktasiyası distal aorta qövsü ilə abdominal aorta
bifurkasiyasına qədər hər hansı bir sahədə hemodinamik olaraq vacib
təzyiq gradienti ilə bərabər olan, aortanın anadangəlmə darlığıdır.
98% hallarda sol körpücükaltı arteriya ilə duktus arteriozus və ya
liqamentum arteriozum arasında lokalizasiya olunur. Demək olar ki,
hər bu kimi xəstələrdə ventrikulyar septal defekti aşkar edilir.

Aorta qövsünün distal hissəsində daralma ilə müşayiət olunan
aortanın koarktasiyaları 1000 canlı doğuşda 0,2-0,6 nisbətində rast
gəlinir. Bütün anadangəlmə ürək xəstəliklərinin 6-8%-də aorta koarktasiyası aşkarlanır. Kişilərdə daha çox rast gəlinir.Ürək xəstəliyi
səbəbi ilə vəziyyəti kritik olan infantların 7,5%-nin səbəbi aortanın
koarktasiyasıdır.
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Bonnet 1903-cü ildə aorta koarktasiyalarını morfoloji baxımdan
neonatal və yetkin tiplər olmaq üzrə iki qrupda sinifləndirmişdir.
Daha sonralar infantil tip preduktal və yetkin tip postduktal olaraq
təsnif edilmişdir.Anatomik lokalizasiyasına görə koarktasiyalar
aşağıdakı kimi bölünmüşdür :
1) Aortanın istmus sahəsindəki koarktasiyası (preduktal, duktal,
postduktal).
2) Aorta qövsünün koarktasiyası.
3) Enən aortanın koarktasiyası .
4) Abdominal aortanın (suprarenal, renal, infrarenal) koarktasiyası.
Aortanın koarktasiyası olan infantların təxminən 50%-də vacib
intrakardial yaralar tapılır (kompleks koarktasiya). Yerdə qalan 50%də patent və ya qapanmış və ya qapanmış duktus arteriozus ilə
birlikdə izolə olunmuş koarktasiya aşkar olunur.
Koarktasiyanın embrioloji patogenezi hələ də tam olaraq anlaşılmayıbdır. Duktal toxuma və hemodinamik nəzəriyyə olmaq üzrə iki
fəqrli anlayış irəli sürülür. Koarktasiyanın meydana çıxmasındakı
original nəzəriyyə Skoda tərəfindən irəli sürülübdür. Skodaya görə
koarktasiya yaranması, duktal qapanma sırasında duktal toxuma
anomaliyasına bağlı olaraq meydana çıxır. Bu nəzəriyyəyə görə leziyon
fetal həyatda meydana gəlmir. Ancaq aorta qövsünün dəyərləndirildiyi
fetal exokardioqrafiya araşdırmalarında geniş bir duktusa baxmayaraq
qövsdə darlıq ola biləcəyi kimi göstərilib. Digər tərəfdən fetal
patologiya preparatlarında da koarktasiya göstərilib.
Skodanın nəzəriyyəsinə alternativ olaraq Clark axın nəzəriyyəsini irəli sürübdür. Clarka görə duktal toxuma anomaliyası fetal
həyatda qövsü daraldan primer zədələnmədir.Aorta qövsü hipoplaziyasının dərəcəsi fetal həyatdakı qövs qan axını ilə tərs mütənasibdir. Turner sindromlu qadınlardakı koarktasiya rast gəlmə
tezliyinin yüksək tapılması da genetik faktorları ağla gətirməlidir.
Xəstəliyin ciddiyyəti yalnız koarktasiyanın dərəcəsi ilə bağlı
deyil,eyni zamanda birlikdə görülə bilən digər ürək leziyonları ilə də
bağlıdır.
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Neonatal dövrdə ciddi koarktasiya mövcuddursa,aşağı bədən
hissələrində gedən qan axını arterial duktusun patent qalmasına
bağlıdır. Bu tip daralmalar kritik koarktasiyalar olaraq dəyərləndirilir. İnfantil aorta koarktasiyaları ümumiyyətlə,qalxan aorta və
aorta qövsü qan axınına təsir edən vacib intrakardial anomaliyalarla
birlikdə meydana çıxır.Mitral qapaq anomaliyaları, subaortal stenoz
və koarktasiya birlikdə rast gələrsə Shone sindromu adlandırılır.
Aorta koarktasiyaları eyni zamanda intrakardial anomaliyalarla
birlikdə rast gəlinə bilir.Aorta koarktasiyası hipoplastik sol ürək
sindromunun bir hissəsi olaraq da görünə bilər.
Doğuşdan sonrakı kliniki əlamətlər koarktasiyanın dərəcəsinə
görə müxtəlif dəyişiklikdə ola bilir.Ciddi koarktasiya varlığında sol
mədəcik çatışmazlığına əhəmiyyət verilməlidir.Əgər aşağı ətraf
perfuziyası patent duktus arteriozusun açıq olmasına bağlıdırsa və
təbii olaraq doğulduqdan sonra bağlanırsa, stenoz distalındakı orqanlar və aşağı ətraf hipoperfuziyası meydana çıxa bilir.Əgər infant
hemodinamik baxımdan stabilləşə biliərsə və metabolik asidoz
qaydasına düşərsə,onda cərrahi müalicə planlaşdırılmalıdır.
Yetkin aorta koarktasiyalı xəstələrdə ölümün səbəbləri: anadangəlmə ürək çatışmazlığı (26%), bakterial endokardit (25%),
proksimal diseksiya və ya poststenotik anevrizma sahəsindəki cırılma
(21-22%), serebral hemorragiyalar (13%), koarktasiya sahəsindəki
mikotik anevrizmanın cırılması (7%) olaraq qeyd olunub.Yetkin
insanlarda koarktasiya önəmli dərəcədə kollateral dövrana səbəb
olur. Kollateral dövran daha çox körpücükaltı arteriya şaxələri,
internal mammarian arteriya,döş qəfəsindəki interkostal arteriyalardan kök alır.Enən aortaya yönələn kollaterallar daha çox 3-cü və
4-cü qabırğalar səviyyəsində meydana çıxır.
Aortanın koarktasiyası nadir hallarda qalxan aorta və ya
abdominal aortada rast gəlinir.Abdominal aortanın koarktasiyaları
renal arteriya stenozu ilə birlikdə görünür.Takayasu aortiti, Williams
sindromu, rubella və neyrofibromatozlarda abdominal aorta koarktasiyasının rast gəlməsi müşahidə edilmişdir.
Xəstələrdə baş ağrısı,ürək nahiyəsində ağrı,arterial təzyiqin
artması, sol mədəciyin yüklənməsi, fiziki yük zamanı aşağı ətraflarda
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yorğunluq baş verir. Yuxarı ətraf əzələlərinin hipertrofiyası və
bədənin aşağı hissəsinin hipotrofiyası olur. Yuxarı ətraflarda nəbzin
artması,aşağı ətraflarda isə nəbzin azalması və ya onun tam itməsi
müşahidə olunur. Böyüklərdə, xüsusilə arxa nahiyədə qabırğaarası
arteriyaların pulsasiyası və onun bədənin önə əyilməsi zamanı
artması baş verir. Yuxarı ətraflarda hipertenziya və aşağı ətraflarda
arterial təzyiqin aşağı düşməsi xarakterik haldır. Hissəvi forma
koarktasiya zamanı normotenziya və ya zəif hipertenziya müşahidə
edilir və ya bunu,əmələ gələn ürək dekompensasiyasının əlaməti
hesab etmək olar.
Auskultasiya zamanı ürək nahiyəsində və kürəkarası nahiyədə
sistolik küy müəyyən edilir, aorta üzərində isə II tonun aksenti
eşidilir.Küy döş daxili arteriya boyunca qabırğa qövsünə qədər
ötürülür.İnfantlarda döş qəfəsinin rentgenoqrafiyasında kardiomeqaliya və anadangəlmə ürək çatışmazlığı əlamətlərinin müəyyənləşməsi aorta koarktasiyasnı ağla gətirməlidir.
Elektrokardioqrafiyada sol mədəciyin yüklənməsinə aid
əlamətlər olur.
2 ölçülü rəngli doppler exokardioqrafiya müayinəsindən istifadə etməklə enən aortada pulsatil axının olmamasını,transvers qövsün ölçülərini və digər intrakardial anomaliyaları görmək
mümkündür.
Kardial kateterizasiya kompleks kardial anomaliyaların
aşkarlanmasında istifadə olunur. İntrakardial anatomiya, böyük
damarların morfologiyası, hemodinamik parametrlər və daha böyük
uşaqlarda kollateral damarların ölçüsü aydınlıqla müyyənləşə bilir.
Maqnit rezonans tomoqrafiya anadangəlmə ürək defektlərinin
non-invaziv olaraq görüntülənməsi və funksional dəyərləndirilməsində günümüzdə daha çox populyarlıq qazanmaqdadır.
Bir yaşa qədər uşaqlarda yüksək hipertenziyada və ürək
çatışmazlığı əlamətləri olduqda cərrahi müdaxilə göstəriş hesab
olunur.Cərrahi əməliyyat üçün optimal yaş dövrü hipertenziyanın
gedişinin kafi olması şərti ilə 8-15 yaş arası hesab olunur.İndiki
zamanda aortanın dilatasiyasının aparılması sınaqdan keçirilir.30-50
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yaş arasında hipertenziyanı korreksiya etmək üçün və sol mədəcikdə
yüklənməni azaltmaq məqsədi ilə cərrahiyyə əməliyyatı aparılır.
Xəstələrin əksəriyyətində aortanın koarktasiyası rezeksiya
edilir,uc-uca anastomoz qoyulur,nadir hallarda aortanın daralmış
seqmentinə protez qoyulur.Xəstənin yaşından asılı olaraq letallıq 02%-ə qədər dəyişir.Aortanın koarktasiyası olan xəstələr müalicə
edilmədikləri təqdirdə orta ömür müddəti 32-40 il çəkir.
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AORTA QÖVSÜ ŞAXƏLƏRİNİN
OKKLÜZİON XƏSTƏLİYİ
Ürək-damar sistemi xəstəliklərindən,onkoloji xəstəliklərdən
sonra baş-beyin xəstəliklərindən ölənlər 3-cü yeri tutur. Ölümə səbəb, əsasən, işemik insult (xəstələrin üçdə ikisində braxiosefal arteriyaların ekstrakranial şöbələrdə zədələnməsi olur) inkişaf etməsidir.
Beyinin xroniki damar çatışmazlığının 75% hallarının səbəbi
aorta aterosklerozudur.Bu zaman braxiosefal arteriyaların patoloji
burulması müşahidə olunur,ekstravazal kompressiya və qeyrispesifik aorta arteriiti əmələ gəlir.Beyin qan dövranının pozulmasının
əsas mexanizmlərindən biri beyin damarlarının aterosklerotik pilək
parçaları ilə mikroemboliyasıdır,trombositlərin, eritrositlərin aqreqatlarıdır. Prosesin lokalizasiyasına görə 1-ci yerdə yuxu arteriyasının
bifurkasiyasının zədələnməsi,sonra sol körpücükaltı arteriyanın,adsız
kötüyün və sol ümumi yuxu arteriyası kötüyünün zədələnməsidir.
Magistral arteriyaların stenozunun və ya okklüziyasının
lokalizasiyasından asılı olaraq simptomlar yaranır.Yuxu arteriyası
bifurkasiyasının stenozu üçün karotid hövzədə nevroloji pozğunluq
(əllərin,qolların ötüb keçən iflici, hemiparezi, ötüb keçən korluq,
afaziya ,dizartriya) xarakterdir.
Körpücükaltı arteriyanın okklüziyası zamanı onurğa arteriyası
boyunca retroqrad qan axınının əmələ gəlməsi vertebrobazilyar
çatışmazlığın əlamətidir.
Sorğu zamanı karotid və ya vertebro-bazilyar hövzənin
tranzitor işemiyasının simptomlarını (görmənin,nitqin,hərəkətin
pozulması) aktiv axtarmaq,boyun və körpücüküstü çuxurda sistolik
küyü aşkarlamaq üçün auskultasiyadan istifadə etmək lazımdır.
Palpasiya zamanı periferik arteriyalarda (gicgah,yuxu,bazu,
mil) nəbzin simmetrikliyinə fikir verilir.Bütün ətraflarda arterial
təzyiqi ölçmək vacibdir.
Dupleks skannerləşmə əsas müayinə metodu olub,yuxu
arteriyasının bifurkasiyasında piləklərin (homo və ya heterogen)
zədələnməsini vizual görməyə imkan verir,həmçinin arteriyada
qanaxınının həcmi haqqında məlumat verir.
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Ultrasəs doppleroqrafiya kompression sınaqla yüksək
dəqiqliklə daxili və ya ümumi yuxu arteriyası hövzəsində stenozu və
ya okklüziyanı aşkarlamağa imkan verir.
Transkranial doppleroqrafiya intrakranial qan axınının
pozulmasını fiksasiya edir.
Baş beyinin komputer tomoqrafiyanın köməkliyi ilə,hətta
xəstələrdə kliniki əlamətlər olmadığı halda belə,baş beyində olan
kistanı aşkarlamaq mümkündür.
Nüvə-maqnit rezonans arteriyanın stenozunu və baş beyinin
vəziyyətini öyrənməyə imkan verir.
Aortanın arterioqrafiyası həmişə aparılmır: planlaşdırılmış
operativ əməliyyatlarda,xüsusilə aorta qövsü şaxələrinin çoxlu
zədələnməsində göstəriş sayılır.
Cərrahiyyə əməliyyatına göstərişləri aşağıdakıları hesab etmək
olar: arteriyanın stenozunun 80%-dən çox olması (hətta simptomsuz
gedişdə olarsa da), heterogen, yuxu arteriyası bifurkasiyasının
müxtəlif dərəcədə stenozlarında embol yaranması təhlükəsi ola bilən
piləklər, beyin-damar çatışmazlığının II-IV dərəcəsi zamanı, vertebrobazilyar çatışmazlıqda oğurlama sindromu və ya onurğa arteriyası dəliyinin stenozu.
Cərrahi əməliyyatın variantları: ümumi anesteziya altında yuxu
arteriyası bifurkasiyasında stenozlaşan piləyin kənarlaşdırılması;
vertebro-bazilyar çatışmazlığı və yuxarı ətrafların işemiyasını aradan
götürmək üçün körpücükaltı arteriya hövzəsində qan axınını bərpa
etmək; aorta qövsü şaxələrinin çoxlu zədələnmələrində aorta karotid
- körpücükaltı şuntların qoyulması. Hazırda dəridən keçmək şərti ilə
braxiosefal kötük və körpücükaltı arteriyaların stenozunda dilatasiya
olunur.Çox hallarda cərrahiyyə əməliyyatları xüsusilə,kritik stenozlu
xəstələrdə,simptomsuz keçən və ya baş beyinin tranzitor işemiyasında konservativ müalicəyə nisbətən daha əhəmiyyətli hesab
olunur.
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QARIN AORTASININ OKKLÜZİON XƏSTƏLİYİ
(LERİŞ SİNDROMU)

Qarın aortasının terminal şöbəsində və qalça arteriyasında çox
hallarda analoji olaraq bud-dizaltı seqment hissəsində proses stenozlaşan və ya okklüziya edən formada lokallaşır. Arterial şəbəkədə
bir neçə blokların inkişafı aşağı ətraflarda ağır işemiyalara səbəb
olur,özünü dəyişən axsama şəklində göstərir, terminal fazada ayaq və
barmaqlarda yara və qanqrenalar inkişaf edir.
Okklüziya əmələ gəlməsində birinci yerdə ateroskleroz xəstəliyi durur. Postembolik okklüziya və qeyri-spesifik aortanın arteriiti
nadir hallarda olur. Kazuistik hallar aortanın həmin seqmentində
anadangəlmə hipoplaziya zamanı müşahidə edilir.Bir neçə blokların
inkişafı nəticəsində aşağı ətraflarda arterial təzyiq kəskin düşür.
Arterial təzyiqin 30- 40 mm c. süt. - na qədər düşməsi kritik hesab
olunur, belə ki,arteriola səviyyəsində perfuzion təzyiqin itməsi olur
və ağır hipoksiya inkişaf edir.
Birinci mərhələdə xəstə 1 km-dən artıq gəzərkən aşağı
ətraflarda yorğunluq hiss edir. Sonralar isə bir neçə addımdan sonra
yorğunluq hiss edir.Ağrıların nəinki nəli əzələlərdə,habelə bud, sarğı
əzələlərində də olması mümkündür.
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Xəstəliyin təbii gedişi gecə ağrılarına da gətirib çıxarır və aşağı
ərtaflarda qanqrenoz dəyişikliklər inkişaf edir.Leriş sindromu üçün
triada xarakterikdir (aorta və qalça arteriyalarının zədələnməsi ilə
əlaqədar): dəyişən axsama,impotensiya,bud arteriyalarında nəbzin
itməsi və ya zəifləməsi.
Auskultasiya zamanı aorta bifurkasiyası üzərində və bud
arteriyası üzərində kobud sistolik küy eşidilir.Periferik arteriyalarda
pulsasiya zəifləyir və ya itir. Ayaq barmaqları ağarır və ya soyuq olur,
ağır işemiyalarda sianotikdir.Ultrasəs doppleroqrafiya aşağı ətraflarda
arterial təzyiqin aşağı olmasını və eyni zamanda mərkəzdən periferiyaya
qan axınının sürətinin zəif olduğunu göstərir. Ayaq arteriyalarının
spektri kollateral xarakterdə olur. Dupleks skannerləşmə daralmanı,
arteriyaların kalsinozunu, qan axınının həcminini və xətvari sürətinin
aşağı olduğunu göstərir. Aortaqrafiya dəyişən axsamada (200m-dən
aşağı) müalicənin qərarını vermək üçün göstərişdir.
Aorta və arteriyalarda cərrahiyyə əməliyyatına göstəriş: 200 mdən aşağı yeriş zamanı dəyişən axsama,sakitlikdə ağrıların olması və
ayaq barmaqlarının qanqrenası hesab olunur. Bifurkasion aorta-bud
şuntlama sintetik protez istifadəsi ilə yerinə yetirilir. Qalça arteriyasının stenozunda dəridən keçməklə dilatasiya aparılır. Endoprotezin
qoyulması mümükündür. Konservativ müalicə papiros çəkməkdən
imtina, reopoliqlükin infuziyası, angioprotektorlar,mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdıran dərmanlar, damargenəldici, dezaqreqantlar (prodektin, arginin), asetilsalisilat turşusu 100mq, trental, teonikol, noşpa, andekalin təyin olunur. Yeni qrup prostoqlandinlərdən vazoprostan təyin olunur.
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VİSSERAL QAN DÖVRANIN
XRONİKİ POZULMASI
Visseral qan dövranın xroniki pozulması bəzən “angina
abdominalis” termini kimi işlənir.Bağırsağın və qara ciyərin işemiyasının səbəbləri intra - və ekstravazal: ateroskleroz (çöz arteriyası,
yuxarı və aşağı müsariqə arteriyaları) və ya qeyri-spesifik arteriit,
çöz arteriyasının diafraqmanın oraqvari bağında daralması olur.
Qida qəbulundan (xüsusilə çoxlu və yağlı) sonra qarında
ağrıların olması xarakterdir.Ağrıların müddəti 2–2,5 saat çəkir. Ağrı
sindromu, xüsusilə üç arteriyadan ikisinin (çöz kötüyü və yuxarı
müsariqə arteriyası) zədələnməsi zamanı və ya 76% xəstələrdə çöz
kötüyünün zədələnməsində olur.
Bağırsağın disfunksiyası (motor,sekretor,absorbsion funksiyası) yuxarı və aşağı müsariqə arteriyaları hövzəsinin qan təchizatının pozulması zamanı əmələ gəlir. Davamsız defekasiya tipikdir
(ishal və qəbislik növbələşir). Xəstə qısa müüddətdə kəskin arıqlayır.
Qarın aortasının auskultasiyasında epiqastral zonada sistolik
küy müəyyən edilir.
Rentgenoloji,qastroduodeno - və kolonoskopik müayinələrdədə
mədə-bağırsaq traktında kobud üzvi dəyişikliklər tapılmır.
Koproloji müayinədə çoxlu miqdarda selik,neytral yağ və həll
olmayan əzələ lifiəri aşkarlanır.Qanda disproteinemiya (albuminlərin
azalması və qlobulinlərin artması) olur.Son diaqnoz dupleks
skannerləşmə və ya angioqrafiya müayinəsi ilə qarın aortası və onun
şaxələrinin zədələnməsini aşkarlamaq üçün xüsusilə, 2 proyeksiyada
( yan proyeksiya daha vacibdir ) qoyulur.
Simptomatik maddələr (pəhriz, spazmolitiklər, ferment preparatları) təyin edilir. Magistral arteriyaların angioqrafik stenozunda cərrahiyyə əməliyyatı aparılır. Aşağıdakı əməliyyat növləri: protezləşmə,
endarterektomiya,çöz kökünün dekompressiyası həyata keçirilir.
Pasiyentlərin 90%-də cərrahiyyə əməliyyatlarının nəticələri yaxşıdır.
Proqnoz qeyri-qənaətbəxş olur,çox vaxt magistral arteriyaların
daralma zonasında kəskin tromboz baş verir və nəticədə mezenterial
keçməməzlik və bağırsaq qanqrenası əmələ gəlir.
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AORTANIN MEDİONEKROZU
Aortanın medionekrozu zamanı damarda kollagenin, elastinin
dağılması baş verir, hüceyrə məhv olur və nəticədə seliyəbənzər
kütlə ilə dolmuş kista əmələ gəlir. Aortanın divarı bir bərabərdə
bütöv dairə üzrə bərkliyini itirir və gərilir,iyvari anevrizma yaranır.
Adətən,qalxan aorta və Valsalva sinusu zədələnir.Bu vəziyyət
aortanın annulyar ektaziyası adlanır.
Medionekroz ən çox Marfan sindromunda, Ehlers-Danlos IV
tip sindromunda, bəzən hamiləlikdə, arterial hipertoniyada, qazanılma ürək qüsurunda rast gəlinir.Anevrizma tədricən böyüyür, aortanın
cırılması və aorta çatışmazlığı kimi fəsadlar baş verə bilir.
Marfan sindromu ilə olan bütün xəstələrə aorta kökünün
ölçülməsi və aorta çatışmazlığını inkar etmək üçün,habelə,mitral
qapaq prolapsı və üçtaylı qapaq prolapsını müəyyənləşdirmək üçün
ExoKQ-ya aparılır.Döş aortasının anevrizmasında,xüsusilə aorta
kökünün genişlənməsi ilə gedən Marfan sindromunda uzun müddət
beta-adrenoblokatorların qəbulu məsləhətdir. Aortanın protezləşməsinə göstəriş- şikayətlər yaranarsa və ya aorta kökünün diametri 6
sm-dən böyük olarsa (Marfan sindromunda 5 sm-dən böyük olduqda)
aparılır.Əgər Marfan sindromu ilə olan hamilələrdə aorta kökünün
diametri 4sm-dən aşağı olarsa,beta-adrenoblokatorlar göstərişdir və
təkrari ExoKQ - ya aparılması lazımdır.
Enən arota anevrizmasının müalicəsi üçün stentlər işlədilməyə
başlanmışdır.
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AORTA QÖVSÜNÜN ANADANGƏLMƏ
BURULMASI

Aorta qövsünün anadangəlmə burulması (kinklinq,baklinq,
aortanın psevdokoarktasiyası) – anadangəlmə qüsur olub,damar
divarının patoloji strukturu zamanı aorta qövsünün uzanması,
burulması və əyilməsi ilə xarakterizə olunur. Damar sisteminin nadir patologiyasıdır.1983-cü ilə qədər 150 hadisə müşahidə olunmuşdur. Aorta qövsünün əyilməsi xəstələrin əksəriyyətində
sol yuxu və sol körpücükaltı arteriyalar arasında lokalizasiya
olunur.
Kliniki şəkli aortanın vəziyyətindən asılıdır:
I tip - qövsün uzanması və burulması;
II tip - əvvəlki dəyikliklərlə yanaşı aortanın stenozunun
(koarktasiya sindromu) birgə olması.
Sakitlikdə və fiziki yüklənmə zamanı təngnəfəslik, ürəkdöyünmə narahat edir. Baxma zamanı yuxu arteriyalarının pulsasiyasının güclənməsi, nəbzin zəifləməsi və sol qolda arterial təzyiqin
aşağı düşməsi müşahidə olunur. Koarktasiya sindromunda aşağı
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ətraflarda arteriyaların pulsasiyasının və arterial təzyiqin aşağı
düşməsi olur.
Ürək nahiyəsində və sol körpücükaltı çuxurda auskultasiya
zamanı müxtəlif intensivlikdə sistolik küy təyin edilir.
Rentgenoloji tədqiqat zamanı düz proyeksiyada divararalığı
kölgəliyin genişlənməsi və aorta qövsünün yüksəkdə dayanması
(yuxarıya və sola qabarma) aşkarlanır. İkinci çəp vəziyyətdə əyilmə
səbəbindən qövsün enən aortaya keçən hissəsinin deformasiyalaşması görünür. Dupleks skannerləşmə zamanı aortanın ölçüsünü və
qanaxının pozulmasını müəyyən etmək olur. Diaqnoz angioqrafiya
zamanı təsdiq olunur.
Hipertenziya və aortanın anevrizmasının genişlənməsi cərrahi
müdaxiləyə göstərişdir.Cərrahi əməliyyat süni qan dövranı şəraitində
və ya hipotermiya vəziyyətində aparılır.Əksər xəstələrdə aortanın
protezləşməsi tələb olunur,bəzi hallarda isə aortanın müəyyən sahəsi
rezeksiya edilir.
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AORTANIN TRAVMATİK CIRILMASI

Bütün yaşlarda ölüm səbəbləri arasında III sırada yer almaqdadır. Toraks travmaları, bütün travma sonrası ölümlərin təxminən
25%-ni təşkil edir.Travma sonrası meydana çıxan ölüm hadisələrini
Trunney zamanlama baxımından 3 qrupa bölmüşdür.
1) Erkən ölüm hadisəsi: yaralanmanın olduğu yerdəki ölümlərdir.
50% hallarda bu zaman periodunda itirilə bilər.Bu dövrdəki ölümlərdə
ümumiyyətlə,beyin yaralanmaları ürək, böyük damar və spinal kord
yaralanmaları və ya hava yolu obstruksiyasından sorumludur.
2) Qızıl saat-bu vaxt əslində 1 saatdan 6 saata qədər
uzadılıb.30% hallarda bu zaman periodunda olur.Bu dövrdəki
ölümlərdən ümumiyyətlə,subdural və ya epidural hematoma,
hemoperitoneum, hemotoraks və ya eksternal qanaxmalar ola bilər.
3) Son dövr: yaralanmadan ortalama 10 gün ilə 2 həftə
sonrasındakı dövrdür.Ölümlər,sepsis və ya multiorqan çatışmazlığı
səbəbi ilə meydana çıxır.
Travmatik aorta zədələnmələri çox vaxt küt travma və ya
qurğuşun və bıçaq kimi deşici-kəsici alət yaralanmaları sonrasında
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meydana çıxır. Bu yaralanmaların nəticəsində aortada kontuziyadan,
intramural hematoma,intimal yırtıq, yalançı anevrizma və ya
cırılmaya qədər bir çox təhdidedici yaralar meydana gələ bilər.
Travmatik aorta cırılması, ölümlə nəticələnməsi katastrofik aorta
patologiyaları arasında yer alır. Yol qəzaları nəticəsində meydana
çıxan ölüm səbəblərindən birinci sıradakı beyin travmalarını,ikinci
sıradakı travmatik aorta cırılması izləyir. Dunn və Villams küt
trvmaya bağlı olaraq meydana çıxan aorta cırılmalarında yaşama
şansının 20% olduğunu bildirmişlər.
Aortanın travmatik cırılması-küt travma ilə zədələnmə olub,
aorta divarının intimadan adventisiyaya qədər bütün qatlarının cəlb
olunması ilə müşayiət olunur.Aortanın travmatik cırılmasını ilk dəfə
1557-ci ildə Vezaliy atdan yıxılmış xəstədə təsvir etmişdir. 1923-cü
ildə Rusiyada Canelidze qalxan aortanın dəlib keçən yaralanmaları
zamanı aortanın travmatik cırılması hallarında ilk dəfə aparılan və
müvəffəqiyyətlə nəticələnən əməliyyat haqqında məlumat vermişdir.
Bununla belə sonrakı təsvirlər yalnız XX əsrin 50-ci illərində
meydana çıxdı.Patomorfoloji müayinədə aortanın zədələnmə
əlamətləri dəqiq təyin olunur və bu zaman əsas diqqət travma ilə
ölüm arasındakı vaxt nisbətinə verilir.Yüksək sürətli avtomobillər
əsrində aortanın travmatik zədələnmə halları daha da artmışdır.1936cı ildən 1942-ci ilə qədər olan dövrdə Strassman 7000-ə qədər meyit
yarmış və onlardan yalnız 51 halda aortanın travmatik cırılması baş
vermişdir.Richens və həmkarları məlumat vermişlər ki, yol-nəqliyyat
hadisələrində ölən 613 nəfərin 21%-də ölüm aortanın cırılması ilə
əlaqədar olmuşdur.Bu hadisələrdən ölüm halları il ərzində ABŞ-da
8000 nəfər təşkil edir.
Aortanın travmatik cırılması maşın və motosikletlə toqquşma,
yüksəklikdən yıxılma,partlayış dalğasının zərbəsi,qatar və ya təyyarə
qəzası,at və xizək idmanı ilə məşğul olma zamanı yaranan
travmalarda baş verə bilər.Aortanın cırılması baş vermiş 144 xəstənin
tədqiqatı zamanı Hunt və həmkarları məlumat vermişlər ki,cırılma
83% halda avtomobil qəzası, 5% hallarda motosikletin idarə olunması zamanı toqquşma nəticəsində, 7% hallarda piyada gəzinti
zamanı, 2% hallarda yüksəklikdən yıxılma zamanı baş verir.
Sonuncu tədqiqatlara əsasən müəyyən olunmuşdur ki, hətta yandan
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toqquşmalar belə 20–40% hallarda aortanın cırılması ilə nəticələnir.
Yandan toqquşmalar zamanı köndələn təsir aorta qövsünün distal
hissəsinin kiçik əyriliyi nahiyəsində hissəvi cırılmaya səbəb olur.
Qoruyucu yastıqçalar və kəmərlər bu növ təsirdən qorunmanı təmin
etmir. Daha çox deformasiyaya məruz qalan nahiyə boyun
nahiyəsində (harada ki, nisbi hərəkətli döş aortası qövsə birləşir və
həmçinin arterial bağlar birləşir) aortanın cırılması 80–95 % hallarda
baş verir .
Aortanın qalxan hissəsinin cırılması zamanı baş verən ölüm
hadisələrində bu nahiyə 10-20% hallarda,cərrahiyyə müdaxilələri
zamanı isə 5% hallarda təsvir edilmişdir.Ölüm halları törətmə
tezliyinə görə digər zədələnən şöbələrə aortanın distal şöbəsi(12
%),infrarenal seqment (5%) aiddir.Bir sıra mənbələrdə aortanın
cırılmasının çoxsaylı nahiyələri təsvir edilir.Aortanın travmasının
mexanizmini izah etmək üçün müxtəlif nəzəriyyələr təklif
olunmuşdur.Aortanın zədələnməsini törədən bir neçə mexanizmi
birləşdirmək mümkündür.
Cırılmanın mexanizmləri:
Aortanın travmatik zədələnməsinin təsnifatı:
 İntimal qanaxma;
 Cırılma və intimal qanaxma;
 Medial cırılma;
 Aortanın tam cırılması;
 Yalançı anevrizmanın əmələ gəlməsi;
 Aorta ətrafı qanaxma.
İntimal qanaxma zamanı endotelial qat zədələnməyə bilər,
endotelin və daxili elastik membranın cırılması da mümkündür.
İntima və medianın zədələnməsindən sonra yalançı anevrizmaların
baş verməsi mümkündür.Miləbənzər anevrizmalar köndələn kəsikdə
bütün divarı əhatə edə sirkulyar travmalarda meydana çıxır,yalnız
divarın bir hissəsi cəlb olunan hissəvi zədələnmələrdə məhdud
qabarmalar meydana çıxır.Periaortal qanaxmalar zədələnmənin
növündən asılı olmayaraq baş verir.Aortanın tam cırılması (o
cümlədən adventisiyanın) sürətli ölüm törədir.Cırılma nahiyəsində
anevrizma və okklüziyanın yaranması ölüm hallarının baş verməsini
ertələyə bilər.
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Zədələnmənin ağırlıq dərəcəsinə baxmayaraq travma parlaq
kliniki təzahürlərlə müşayiət olunmaya bilər,buna görə də döş
şöbəsinin xarici travma əlamətlərinin olub-olmamasından asılı
olmayaraq yüksək sürətli toqquşmalar nəticəsində zədə almış
xəstələrdə aortanın cırılmasını vaxtında ehtimal etmək lazımdır.
Aortanın cırılma əlamətləri qeyri-spesifikdir,hansı ki,onunla
yanaşı olan başın,üzün,dayaq-hərəkət aparatının zədələnməsi və
visseral zədələnmələr həkimin diqqətini daha tez cəlb edir. Təngnəfəslik və döş qəfəsində (beldə) ağrılar daha çox rast gəlinən (2076% hallarda) simptomlardır. Huşun itməsi və arterial hipotenziya da
həmçinin çoxsaylı travması olan xəstələrdə meydana çıxır, arterial
hipertenziya 17% hallarda müşahidə olunur. Maye məhlulların
səmərəli yeridilməsinə baxmayaraq sistolik arterial təzyiqin 90 mm
c. süt. - dan aşağı olması hemodinamik qeyri-stabilliyin əlaməti
hesab olunur və yüksək ölüm faizi ilə müşayiət olunur. Nisbətən az
rast gəlinən simptomlara disfagiya, səsin karlaşması aiddir.Bir sıra
xəstələrdə (6%) onurğa beyinin qan təchizatı pozğunluğunun aydın
əlamətləri olmadan paraplegiya baş verir. Periaortal hematoma ilə
aortanın sıxılması nəticəsində yuxarı və aşağı ətraflarda nəbz
dalğasının amplitual fərqi 23–37% hallarda aşkar edilmişdir. Əgər
intima və medianın cırılması zamanı sferik qapaq kimi fəaliyyət
göstərən tikə hissəsi (loskut) əmələ gələrsə yuxarı ətraflarda arterial
hipertenziya ilə birgə aortanın hissəvi obstruksiyası baş verir “kəskin daralma sindromu” və ya “psevdokoarktasiya”. Arterial
hipertenziya ürək kələfinin stimulyasiyası ilə əlaqədar ikincili
olur.Arterial təzyiqin 90 mm c. süt. - dan aşağı olması (mayenin
kifayət qədər yeridilməsinə, plevral boşluğa qanaxmanın olmamasına
və torakotomiyanın yerinə yetirilməsinə baxmayaraq) aortanın
cırılma təhlükəsinin olması əlaməti kimi qiymətləndirilir.Bundan
başqa səs tellərinin iflici, yuxarı boş venanın və traxeyanın sıxılması
da həmçinin ağır fəsadların müjdəçisi kimi qiymətləndirilir.
Müştərək zədələnmələr (sınıqlar və kəllə-beyin travmaları,
qaraciyərin,dalağın,ürəyin,ağciyərlərin zədələnməsi) demək olar ki,
aortanın travmatik cırılması olan bütün xəstələrdə mövcüd olur.
Ağciyərlərin zədələnməsi tənəffüs çatışmazlığına gətirib çıxara bilər.
20% hallarda ürək çatışmazlığı ürəyin döş sümüyü və onurğa sütunu
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arasında sıxılması nəticəsində ola bilər (əsasən qalxan aorta prosesə
cəlb olunduqda), 5-14% hallarda fiziki müyinə zamanı görünən
zədələnmə əlamətləri mövcud olmur.
Aortanın travmatik cırılmasının ümumi əlamətlərinin az olması
xoşa gəlməz nəticədir,məhz buna görə də erkən diaqnostika və
səmərəli müalicə böyük əhəmiyyət kəsb edir.Diaqnostikada aortanın
qida borusundan aparılan ExoKQ-ya müayinəsinə, kontrastlaşdırılmış KT-ə,MRT-ə və kontrast angioqrafiyaya mühüm əhəmiyyət
verilir. Rekonstruksiyanın yüksək həssaslığına görə 3 D - MRT-dən
və KT - dən istifadə böyük maraq doğurur. Aortanın komputer
genişlənmiş 3 D - rekonstruksiyası əsasən cərrahi və damar daxili
mülicəvi müdaxilələrin aparılmasına əsas verir.
Təcili reanimasion tədbirlərin aparılması və daşınmanın
düzgün təşkili ilə demək olar ki,aortanın travmatik cırılması olan
bütün xəstələrdə aortanın plastikasının yerinə yetirilməsi imkanının
olmasını nəzərdən keçirmək lazımdır. Son dövrlərə qədər
təxirəsalınmaz cərrahi müdaxilə aortanın travmatik cırılması zamanı
əsas müalicə üsulu sayılırdı, bununla belə həmin yanaşmada da
letallıq yüksək olaraq qalır.
Cərrahi müalicədə müdaxilə zamanı letallıq 10% (xəstənin
daxil olmasından sonra 6 saat ərzində aparılan),əməliyyatdan sonra
18%,əməliyyatdan donrakı əsas fəsadlar isə (məsələn: iflic) 10,5%
hallarda baş vermişdir.Cərrahi müdaxilənin belə qeyri - qənaətbəxş
nəticələrinə görə digər müalicə üsulları axtarılmışdır .
Maggisamo və həmkarları göstərmişdirlər ki,aortanın travmatik
cırılması olan xəstələrin 2 tipi mövcuddur: I qrup xəstələrə aktiv
qanaxmanın hemodinamik əlamətləri olan və qeyri-stabil halda olan
xəstələr aid edilir (bu xəstələrin sağqalma göstəricisi aşağı
səviyyədədir – 18%); II qrupa isə hemodinamik pozğunluqları
olmayan,döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası və aortaqrafiya vasitəsilə
diaqnozu qoyulan xəstələr aiddir.Müştərək travmalar ölüm riskini
artırarsa və cərrahi müdaxilə zamanı fəsadların baş verməsi
mümkündürsə aortada cərrahi müdaxilənin aparılmasını təxirə
salmaq lazımdır.Bu xəstələrdə öz-özünə ölümcül cırılma riski azdır
(72 saatda 4,5% hallar) və gözləmə mövqeyi özünü doğruldur.
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Əgər travmatik təsir zamanı aortanın tam cırılması baş
vermirsə,bu zaman adventisiya və divararalığını əhatə edən
strukturlar aorta divarının bütövlüyünü təmin edir.Travmadan
sonrakı bu ilk baza həyat üçün təhlükəlidir,buna görə də zərərçəkəni
xəstəxanaya mümkün qədər tez çatdırmaq lazımdır. Aortanın
zədələnmiş diaqnozunun təcili qoyulması,aorta divarının gərginliyini
azaltmaq üçün vazodilatatorlar və B-adrenoblakatorlarla arterial
təzyiqin salınması və ölümlə nəticələnən aortanın cırılma riskinin
azaldılması vacib şərtdir. Pate və həmkarları 15 il ərzində ədəbiyyat
mənbələrinin nəticələrinin, həmçinin özlərinin apardığı tədqiqatlarda
diaqnozun qoyulması və aortanın plastikasının aparılması arasındakı
olan dövrdə öz-özünə qanaxma riskinin qiymətləndirilməsinin
nəticələrini təhlil etmişlər. 492 xəstədən 22 - si (4,5%) aortanın
cırılması nəticəsində (plevra boşluğuna qanaxma və hemodinamik
pozğunluq əlamətləri ilə) ölmüşlər.Nisbətən az hallarda cırılma
divararalığında hematoma və psevdoanevrizması olan,həmçinin qanaxması və hemodinamik pozğunluqları olmayan xəstələrdə baş
vermişdir.
Travmadan sonrakı günlər ərzində əsasən hematoma formalaşır, hansı ki,vaxt keçdikcə psevdoanevrizmanın inkişafı ilə nəticələnən sıx fibroz toxumaya çevrilir, bu halda cırılma riski
anevrizmada olduğu kimidir.Arterial hipotenziyalı xəstələrdə arterial
təzyiqin 90 mm c. süt.-dan yüksək olması infuzion məhlulların yeridilməsinin məhdudlaşdırılmasına göstərişdir. Mərkəzi sinir sisteminin, ağciyərlərin zədələnməsi nəticəsində inkişaf edən tənəffüs
çatışmazlığı zamanı tənəffüs funksiyası nəzarətdə saxlanılmalı,
vaxtında intubasiya aparılmalı və ağciyərlərin süni ventilyasiyası
yerinə yetirilməlidir. Aortanın posttravmatik anevrizmalarının
cərrahi müalicəsinin bir qədər gecikdirilməsi bir sıra üstünlüklərə
malikdir. Bu halda təcili əməliyyatlarla müqayisədə letallıq halları və
təhlükəli ağırlaşmaların tezliyi azalır.Distal aortanın perfuziyasının
bütün lazımi prosedurlarını təhlükəsiz yerinə yetirmək olar və bu zaman ölüm faizi çoxsaylı travması olan xəstələrdə təhlükəli zədədlənmələrin müalicənin aparılması ilə əlaqədar azalır.Beləliklə,belə
xəstələrdə yanaşı zədələnmələrin müalicəsi əsasdır və bu da aortada
cərrahi müdaxilələrin gecikdirilməsinə imkan verir.
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Bununla belə əməliyyatın gecikdirilməsi həmişə mümkün
olmur.Aortanın travmatik cırılmasının əksər hallarda stabil gedişli
olmasına baxmayaraq,təxminən 5% hallarda kəskin fazada yüksək
cırılma ruski olur.Cırılma təhlükəsinin olması əlamətlərinə periaortal
hematoma,təkrar hematoraks,kontrast maddənin ekstravazasiyası və
arterial təzyiqin yüksəlməsi aiddir.Bəzən aortanın cüzi cırılması
qapaq mexanizmi vasitəsilə enən aortada qan cərəyanın zəifləməsi və
aşağı ətraflarda işemiya ilə nəticələnən psevdokoarktasiya sindromu
yarada bilər.Bu fəsad təcili cərrahi xəstəlik hesab olunur və 10%
xəstələrdə rast gəlinir.
Damar daxili müdaxilə-təcili cərrahi müdaxilə tələb olunmayan
xəstələrdə aparılan nisbətən az invaziv müalicə üsuludur.Bu müalicə
üsulu kəskin fazada torakotomiya aparmadan və heparin preparatlarının təyini ilə ağciyərlərin,başın və qarının zədələnmələrinin
ağırlaşması riski olmadan tətbiq olunur.Çoxsaylı zədələnməsi olan
xəstələrdə aortanın plastikasının aparılma vaxtının düzgün seçilməsi
vacibdir və digər zədələnmələrin də ağırlığı nəzərə alınmaqla
müəyyən ardıcıllığa riayət olunmalıdır.
Məhdud ardıcıl tədqiqatların və müxtəlif kliniki müşahidələrin
nəticələrinə əsasən müəyyən olunmuşdur ki,yaxın zamanlarda
aortanın travmatik cırılmasının müalicəsində müalicə üsulu seçimi
damar daxili cərrahiyyə olacaqdır.Torakotomiyaya, həmçinin heparin
preparatların istifadəsinə ehtiyac olmadığı hallarda aortanın damar
daxili bərpası ağciyərlərin,başın və qarın boşluğunun travmatik
zədələnməsinin ağırlaşma riski olmayan “kəskin” xəstələrdə aparıla
bilər.Damar daxili üsullardan istifadə zamanı paraplegiya riski çox
azdır.Beləliklə,posttravmatik aorta anevrizmasının müalicəsi
məqsədi ilə qısa stent-qraft implantasiyası zamanı paraplegiya riski
çox az olacaq və ya mövcud olmayacaq.
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ÜRƏYİN TRAVMALARI

Travma – yaşı 40-dan az olan kişilərdə ölümün ən çox rast
gəlinən səbəbidir,bunun da 25%-i döş qəfəsinin travması ilə
əlaqədardır. Döş qəfəsinin izoləolunmuş travması ürəyin küt travması və ya dəlib keçən və dəlib keçməyən zədələnmələr nəticəsində
yaranan bütün ölümcül travmaların 10% səbəbini təşkil edir.Dəlib
keçən zədələnmələrin səbəbi döş qəfəsinə bıçaqla, stiletlə də ola
bilır: güllə yaralanmaları və yatrogen zədələnmələr (əsasən drenajlardan istifadə və punksion biopsiyanın aparılmasında). Yarılmış yaralar nəticəsində daha çox sağ mədəcik zədələnir, güllə yaralanmaları
zamanı isə ürəyin cırılması baş verə bilər.
Ürəyin küt travmalarının ən çox rast gələn səbəbi – avtomobil
qəzalarıdır,belə ki,əyləcin qəflətən basılması zamanı sürücünün döş
qəfəsinin zərbə ilə sükana dəyməsi baş verir. Avromobil qəzaları
70% hallarda bütün döş qəfəsi zədələnmələrinin səbəbidir. Digər
mümkün olan səbəblər: yüksəklikdən yıxılma, idman travması,
zorlama və s.
Döş qəfəsinin küt travmasından sonra ürəyin küt travmasının
(əvvəllər miokardın kontuziyası adlandırılırdı) rastgəlmə tezliyi
8–17% arasında tərəddüd edir.Küt travma nəticəsində ürəyin
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cırılması 90% -dən də çox hallarda ölümlə nəticələnir və döş
qəfəsinin küt travmasından sonra ölüm səbəbinin 10-30% - i təşkil
edir.
Ürəyin dəlib keçən travması yad cismin dəlməsi nəticəsində
onun strukturunun birbaşa zədələnməsi ilə şərtlənir.Nəticədə
perikardın travması,tac arteriyaların mümkün zədələnməsi və
miokard divarına da keçmə ilə epikardın cırılması baş verə bilər ki,
bu da ürək kameraları boşluğu ilə perikard arasında əlaqənin
yaranmasına səbəb ola bilər.Ürəyin bütün strukturları zədələnə bilər
və bu zaman miokard infarktında,kəskin qapaq çatışmazlığında,ürək
daxili şuntların əmələ gəlməsində və ürəyin keçirici sisteminin
zədələnməsində yaranan spesifik patofizioloji təzahürlər inkişaf
edir.Bununla belə,əksər yarılmış yaralar ürəyin kəskin tamponadası
ilə müşayiət olunur,amma bəzi hallarda plevra boşluğuna sürətlə
artan qanaaxma da inkişaf edə bilir.Beləliklə, yarılmış yaralanmaları
olan xəstələrdə kliniki təzahürlər əsasən ürəyin tamponadasının və ya
hemorragik şokun tipik əlamətləri ilə təzahür olunur.Kliniki olaraq
taxikardiya ilə birgə kəskin arterial hipotenziya və venaların
yapıxması baş verir.Ürəyə keçmə yolunda yad cisim əsasən plevral
boşluğu,daxili döş arteriyasını,ağciyərləri və ağciyər arteriyalarını,
bəzi hallarda isə qarın boşluğu orqanlarını zədələyir.
Ürəyin küt travması ürəyin döş sümüyü və onurğa sütunu
arasında sıxılması,onun döş sümüyünə zərbəsi və ürək boşluğunda
təzyiqin qəflətən artması ilə müşayiət olunur. Bu ürəyin sərbəst
divarının, mədəciklərarası çəpərin, papillyar əzələlərin, atrioventrikulyar və ya aortal qapaqların cırılmasına səbəb ola bilir. Bundan
əlavə,digər hallar da: tac arteriyası və ürək boşluğu arasında fistulun
yaranması, tac arteriyasının trombozu ilə birgə onun zədələnməsi,
His dəstəsi ayaqcıqlarının blokadası ilə ürəyin keçirici sistemində
pozğunluqlar,ürəyin dayanması ilə nəticələnən aritmiyalar təsvir
olunmuşdur. Əgər döş qəfəsinin küt travması az təzahür olunursa,bu
subepikardial qanaxma və miokard qanaxmasının iltihabi
infiltrasiyaya,həmçinin interstisial ödemə gətirib çıxarır.
Ürəyin tamponadasının diaqnostikasında ümumi qəbul
olunmuş yanaşma transtorakal ExoKQ - nın yerinə yetirilməsi ilə
şərtlənir.Cərrahi baxış diaqnostik yanaşmanın ikinci xəttidir. 2 D –
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ExoKQ - da həmçinin ürəyin dəlib - keçən yaralanmalarının
diaqnostikasında seçim üsuludur (hemodinamik davamlı xəstələrdə
dəqiqlik – 90%, spesifiklik – 97%, həssaslıq – 90%) .
Asimptomlu xəstələrdə əlamətlərin aşkar edilməsinin nə
dərəcədə vacib olması və bu zaman hansı üsuldan istifadə olunması
aydınlaşdırılmamış qalır.
Hazırda ürəyin küt travması ehtimaı olunan bütün xəstələrə
EKQ, hemodinamik pozğunluğu olan xəstələrə isə ExoKQ təyin
olunur.Ürəyin küt travması və aortanın cırılması arasında differensial
diaqnostikanın aparılması zamanı ExoKQ və KT - dan istifadə
olunur.Normal EKQ -nın olması sonrakı diaqnostik axtarışları
dayandırır, belə ki, müalicə tələb edən küt travmanın inkişaf riski bu
halda o qədər də böyük deyildir.Ürəyin küt travmasının diaqnostikasında və onun ağırlaşmalarının inkişaf ehtimalının öyrənilməsində
digər hər hansı bir instrumental və laborator müayinələrin aparılması
göstəriş deyil.
Miokard infarktı xəstələrində olduğu kimi,miokardın
kontuziyası zamanı da müalicə üçün eyni yanaşma prinsiplərindən
istifadə olunur.Bir sıra tədqiqatlarla müəyyən olunmuşdur ki, stabil
halda olan travmalı xəstələrdə miokardın kontuziyasının inkişafı
ağırlaşmaların tezliyinin artmasına gətirib çıxarmır və bu da onların
üzərində fasiləsiz nəzarətin olunmasını tələb etmir. Ximenez həmkarları ilə birlikdə miokardın kontuziyası ehtimal olunan və cərrahi
şöbəyə daxil olan 336 xəstəni prospektiv olaraq 3 qrupa bölmüşlər:
dəyişilməmiş EKQ-i olan; dəyişilmiş EKQ-i olan; döş qəfəsinin və
bədənin digər hissələrinin çoxsaylı zədələnmələrinin inkişafı zamanı
həm dəyişilmiş,həm də dəyişilməmiş EKQ-i olan xəstələr.Qeyriinvaziv müalicə üsullarının nəticələrinə əsasən dəyişikliklər əsasən
axırıncı qrupda aşkar olunmuşdur,ürək tərəfdən ağırlaşmalar isə 1 və
2 qrupda mövcud olmamışdır.Müəlliflər belə nəticəyə gəlmişlər ki,
cüzi küt travması və cüzi EKQ dəyişiklikləri olan cavan şəxslərdə
ürəyin fəaliyyətinin nəzarət altına alınmasına ehtiyac yoxdur. Belə
xəstələrdə adi bərpaedici tədbirlərlə hərəkət rejimuini genişləndirmək
mümkündür. Onlara antikoaqulyantların, əsasən də trombolitiklərin
təyini əks göstərişdir,belə ki, intramiokardial və intraperikardial
qanaxma güclənə bilər. Qulaqcıqların səyriməsi yaranarsa bir qayda
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olaraq öz-özünə keçir (mədəciklərin yığılma tezliyini azaltmaq və
sinus ritminini bərpa etmək üçün ürək qlikozidlərindən istifadə oluna
bilər). Döş qəfəsində ağrı analgetiklərlə aradan qaldırılır. QSİƏ
preparatlardan istifadə etmək məsləhət deyil, belə ki, onlar
zədələnmiş miokardın bərpasını ləngidə bilir. Qlükokortikoidlər
yalnız Dressler sindromunun inkişafı zamanı yararlıdır.
Qeyd olunduğu kimi ürəyin küt travmasında miokardın strukturunun və funksiyasının hissəvi və tam bərpa olunması baxımından
proqnoz çox əlverişlidir,bununla belə gecikmiş ağırlaşmaların aşkar
edilməsi üçün xəstələr ciddi nəzarət altında olmalıdır (məsələn,
mədəcik aritmiyaları və aortanın cırılması). Daha az rast gəlinən
ağırlaşmalara tac arteriyaların okklüziyası, sağ qulaqcıq və aorta
arasında fistulun əmələ gəlməsi və nəhayət, mədəciklərin
anevrizması aid edilir. Bununla velə ürəyin travması nəticəsində
yaranan miokardın nekrozu ilə ÜİX-i nəticəsində yaranan nekroz
arasında çox oxşarlıq vardır,bu zaman bir sıra əsas məqamları (“açar
fərqləri”) qeyd etmək lazımdır. ÜİX-də əsasən tac arteriyaların
tədricən proqressivləşən və yayılmış obstruktiv aterosklerozu mövcud olur. Ürəyin travmatik zədələnməsi olan xəstələrdə tac arteriyada
miokardın zədələnmə nahiyəsinə müvafiq olaraq dəyişilməmiş
olur;xəstələr əsasən gənc olur və ürəyin yanaşı gedən xəstəlikləri
olmur. Beləliklə, ürəyin travması nəticəsində yaranan nekrozda
proqnoz daha əlverişlidir. Ürəyin cırılması olan xəstələrə təxirəsalınmaz cərrahi müdaxilə göstərişdir. Perikardiosentez aparıla bilər
və damardaxili həcm artırıla bilər, amma əməliyyata hazırlıq uzun
müddət davam etməməlidir. Əksinə olaraq, mədəciklərarası qəfəsin
cırılması olan xəstələrin təxirəsalınmaz əməliyyata ehtiyacı duyulmur. Bir sıra belə defektlər qanın soldan sağa cüzi şuntlanması ilə
məhdudlaşır: onlar öz-özünə keçə bilər. Əgər nəticədə ürək çatışmazlığı yaranarsa, bu zaman təcili olaraq cərrahi müdaxilə aparmaq
lazımdır.
Ürəyin zədələnməsi cərrahi müalicə üçün göstəriş hesab olunmur. Miokardın gecikmiş cırılmasının, qapaqların disfunksiyasını və
anevrizmasının əmələ gəlməsini vaxtında aşkar etmək üçün belə
xəstələr ciddi nəzarət altında saxlanılmalıdır. Atrioventikulyar və
aortal qapaqların cırılması cərrahi müalicə tələb edir,amma əməliy108

yatın aparılması üçün vaxtın düzgün seçilməsi onun nəticəsini xeyli
yaxşılaşdıra bilər.Əməliyyatdan əvvəl travmalı xəstənin halını
yaxşılaşdırmaq üçün cəhdlər edilməlidir,bununla belə kəskin sol
mədəcik çatışmazlığında təcili əməliyyat tələb olunur.
Ürəyin dəlib-keçən travmalarından sonra sağalma birbaşa
olaraq xəstənin təxirəsalınmaz yardım şöbəsinə gətirildiyi zaman
ümumi halından asılıdır.Təxirəsalınmaz yardım şöbəsinə çatdırılan
xəstələrin sağalma ehtimalı 80% təşkil edir.Güllə yaralanmaları ilə
daxil olan xəstələrin sağ qalması isə 40% təşkil edir (təxirəsalınmaz
yardım şöbəsinə çatdırılan).
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AORTANIN ŞİŞLƏRİ
Aortanın şişlər tərəfindən tutulması bir neçə yolla ola bilər:
1. Primer aorta şişləri.
2. Aortanın ikincili olaraq metastaz yolu ilə tutulması.
3. Qonşu orqanların şişlərinin aortaya birbaşa yayılması.
4. Başqa orqanların şiş toxumasından qopan nekrotik
materialların embolik obstruksiyası ilə aortada şiş meydana gələ
bilər.
Birincili aorta şişləri çox az rast gəlinir. Cravford 1984 - cü ildə
dünyada cəmi 23 halda birincili aorta şişi aşkarlamışdır.Bu şişlərin
tiplərinə baxdıqda: fibrosarkoma, fibromikzosarkoma, fibromiksoma,
fibroksantosarkoma, mizosarkoma, leyomiosarkoma, spinal hüceyrəli
sarkoma,angiosarkoma,maligin histiosarkoma, sarkone,miksona
şəklində idi.Daha sonra Fonsecq hımkarları ilə birlikdə axtarışları
1992-ci ildə təkrarladılar və 31 halda aortanın şişlərini aşkarladılar.
Araşdırmalar zamanı şiş toxumasının aortanı diffuz şəkildə tutması
müəyyən edildi və şişləri polipoidol quruluşda: intimal, intraluminal,
adventisial (lokal invaziya) olaraq siniflərə ayırmağa başladılar.Şişlər
aortanın okkluziyası və ya aortanın distal emboliyası ilə birlikdə rast
gəlmişdi. Aortanın xüsusilə, şiş əmələ gələn hissəsi tamamilə
zədələnərək divarı destruksiyaya uğramış olur və şiş aortanın bütün
hissələrindən demək olar ki, bərabər sıxlıqda görünür.
Crauford tədqiqatlarında olan xəstələrin 61% -nin yaşları 16
həftəlik ilə 70 yaş arasında olmuşdur.Ancaq xəstələrin 69% - i 50
yaşdan yuxarı idi.
Ən çox rast gələn simptom 70% xəstədə ağrının olmasıdır.
Aorta şişlərində yaranan ağrı lokal şiş invaziyası, metastaz hesabına
arteriya şaxələrinin okkluziyası və ya arteriyaların embolik
okkluziyasından sonra meydana gələn işemiya nəticəsində əmələ
gəlir. Digər simptomlar və kliniki əlamətlər arasında orqanların
işemiyası ilə baglı insult və hipertenziya, sistolik küylər, qızdırma,
halsızlıq, bədən çəkisinin itməsi sayıla bilər. Şiş emboliyasına bağlı
mezenterial infarktlar da nadir deyildir.
Maligin histiositoma daha öncə dakron qreft qoyulan
xəstələrdə aşkarlanmışdır. Griepp və Grulon bu tip şişlərin daha
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əvvəllər qoyulan qreftlərin proksimal uclarında və ortalama 4 il sonra
adventisiyada meydana gəldiyini bildirmişdilər. Griepp dakron
qreftlərlə bu tip şişlər autopsiyada aşkarlanır. Bəzən bir embol
materialının sırasında şiş hüceyrələri tanımaq olur. Birincili şişlərin
yanında qonşu orqanlara metastaz yolu ilə yayılması meydana gələ
bilər. Aorta şişlərinin müalicəsi cərrahiyyə əməliyyatı ilə həyata
keçirilir. Cərrahiyyəyə əlavə olaraq radioterapiya və kimyəviterapiya
seçmək olar.
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