
Kalbin ya da arterlerin yerel genişlemesine anevrizma adı verilir.

Aorta aterosklerozu▪

Sol ventrikül infarkt zemini▪

Willis poligonu arterleri▪

En sık görülen yerleşimler:

Makroskopi:
Sakküler anevrizma: çeperden dışa küre biçiminde gelişen anevrizmalar,•
Fusiform anevrizma: arterin uzun ekseni boyunca gelişen ovoid genişlemedir,•
Dissekan anevrizma: damar çeperini oluşturan katmanların arasına gelişen kanamanın (hematomun) 
oluşturduğu yerel genişlemedir,

•

Arteriovenöz anevrizma: arter-ven bileşkelerinde oluşan anevrizmalardır.•

Gerçek anevrizmalar: arterin ya da kalbin tüm katmanlarını ilgilendiren balonlaşma izlenir.
rüptürler çevresindeki kanamalar anevrizma izlenimi verir. Dissekan anevrizmalar yalancı anevrizmadır; 
kanama damar çeperine olur.

Anevrizma Etyoloji Bulgular 

Abdominal aorta 
anevrizması

Ateroskleroz•
Hipertansiyon•

A.renalis distalinde, aorta bifürkasyonuna 
yakın kesimde

•

Fusiform anevrizma•
Ülserler üzerinde trombus•
Periferisindeki arterlere dağılan embolizm•
Genellikle sessiz•
Rüptür (5 cm çapından büyüklerde)•

Kalp anevrizması Geçirilmiş myokard infarktı• Sol ventrikülde sakküler anevrizma•
Anevrizma çinde trombus 
(tromboembolizm)

•

Serebral arterlerin 
anevrizmaları

Konjenital defekt Erişkin•
Polikistik böbrek hastalığı•

Sakküler anevrizma•
Willis poligonu yerleşimi (berry 
anevrizmalar)

•

Genellikle sessiz•
Rüptür (subaraknoidal kanama)•

Aortanın dissekan 
anevrizması

Hipertansiyon (kistik medial 
nekroz-Erdheim)

• Asandan aortada, aorta halkasının biraz 
üzerinde

•

Yırtılınca kalp tamponadı•

Sifilitik anevrizma Mesaortitis syphilitica (vasa 
vasorum yangısı) nedeniyle 
oluşan media nekrozu

• Asandan aortada•
Fusiform anevrizma•
Yırtılınca kalp tamponadı•

Mikotik anevrizma Sepsis (sıklıkla bakteriyel 
endokardit kökenli)

•

Tüberküloz ve abse komşuluğu•

Aorta ve daha küçük arterler (serebral, 
mezenter, dalak, böbrek arterleri)

•

Rüptür ve kanama•

Koroner arter 
anevrizması

Konjenital•
Kawasaki hastalığı•

İskemi •
Rüptür ve kalp tamponadı•



Sol ventrikülde tromboze sakküler anevrizma 
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Anevrizmalar: Etki ve Sonuçları

Yerleşim Etki/Sonuç

Aorta Tromboembolizm 
Renal ve mezenter arter çıkışlarında darlık
Rüptür ve kanamaya bağlı hipovolemik şok
Aort başlangıcı anevrizmalarında rüptür ve kalp tamponadı
Columna vertebralis'te basınç atrofisi

A.carotis interna Beyinde geçici iskemik ataklar
Beyin infarktı ve felçler
Kronik serebral iskemi ve demans

Willis poligonu Subaraknoidal kanama
Kitle etkisi

Vertebrobaziler sistem Beyin ve beyin sapı iskemisi
Beyin ve beyin sapı infarktı

Koroner arterler Kronik myokard iskemisi
Akut myokard infarktı
Aritmi
Rüptür ve kalp tamponadı

A.mesenterica İntestinal iskemi
İntestinal infarkt
İskemik kolit

A.renalis Renal hipertansiyon
Böbrek infarktı

A.iliaca
A.femoralis

Claudicatio intermittent
Gangren
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