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Oleh: Widia Plymouth Takica - 9 Juli 2019, bocoran kasus dalam aneurisma otak yang biasanya dibaca dua menit dapat menyebabkan kematian pada pasien. Emilia Clarke berada di gym Crouching End di London Utara pada 11 Februari 2011 ketika insiden mengerikan terjadi padanya. Saya mulai
merasakan sakit kepala yang besar. Aku sangat lelah sehingga aku hampir tidak bisa memakai sepatuku. Ketika saya mulai berlatih, saya harus memaksakan diri untuk melakukan beberapa latihan pertama, kata Emilia Clarke. Sang pelatih kemudian meminta aktor serial Game of Thrones, Daenerys
Targaryen untuk masuk ke posisi plank. Di sana, ia merasa seolah-olah ada karet gelang untuk memeras otaknya. Clarke mencoba gagal melawan rasa sakit. Dia meminta pelatihnya beristirahat. Perjalanan ke ruang ganti tidaklah mudah. Sakit kepala hampir merangkak melalui wanita itu, yang lahir
pada 23 Oktober 1986. Saya sampai di kamar mandi, Knelt turun dan sangat sakit. Sementara itu, rasa sakit ditembak, ditusuk atau gugup semakin parah. Sampai akhirnya saya mengetahui: Otak saya rusak, katanya. Clark mencoba memastikan dia tidak lumpuh. Dia menggerakkan jarinya. Agar
ingatan saya tetap hidup, saya mencoba mengingat, antara lain, beberapa kalimat Game of Thrones, katanya. Semua orang melarikan diri setelah mendengar seorang wanita mendekatinya dan bertanya tentang situasinya. Clark hanya mendengar suara sirene ambulans dan mendengar denyut nadi
yang lemah. Lalu dia meludahinya. Kisah ini diceritakan dalam sebuah karya yang diterbitkan oleh The New Yorker. Akhirnya, aktris berusia 32 tahun itu menjalani pemeriksaan magnetic resonance imaging (MRI) dan menemukan dia mengalami pendarahan subkutanular (SAH), stroke yang mengancam
jiwa. Penyebab SAH berdarah ke ruang sekitar otak. Emilia Clarke didiagnosis menderita aneurisma dan kebocoran arteri. Baca juga: Game of Thrones 8 Change.org petisi 1 juta signature situs Mayo Clinic menjelaskan bahwa aneurisma intrakranial adalah tonjolan atau gelembung yang ada dalam
pembuluh darah di otak. Bentuknya kira-kira mirip dengan buah beri yang tergantung di batang. National Health Service (NHS) Inggris mengatakan aneurisma otak yang bocor bisa berbahaya. Pecah atau kebocoran menyebabkan pendarahan ke otak, menyebabkan pasien mengalami stroke hemoragik.
Ada gejala yang dapat diketahui ketika aneurisma otak ini pecah, seperti sakit kepala parah, bahu kaku, nyeri dan muntah. Gejala-gejala ini dialami oleh Emilia Clarke. Baca juga: Kemana Arya Stark pergi setelah Game of Thrones season 8 berakhir? Demikian pula proses pembentukan, pertumbuhan,
dan pecahnya massa ini. Namun, tekanan darah tinggi dan perubahan pembuluh darah dipengaruhi oleh kebiasaan merokok.sebagai protagonis penyakit ini. Anil Kang dan 14 rekannya berusaha membongkar hubungan antara faktor merokok dan risiko karena pecahnya aneurisma otak melalui
penelitian berjudul Asosiasi antara aneurisma intrakranial pecah dan durasi merokok, intensitas, dan berhenti (PDF) (2017). Studi ini menilai catatan medis dari 4.701 pasien yang didiagnosis dengan aneurisma otak dari 1990 hingga 2016 di Brigham and Women's Hospital (BWH) dan Massachusetts
General Hospital (MGH). Para peneliti membagi pasien menjadi dua kelompok: mereka yang memiliki aneurisma pecah dan mereka yang memiliki aneurisma yang tidak pecah (sebagai kontrol). Mereka kemudian bertanya tentang masa merokok, jumlah rokok per hari, dan periode setelah penghentian
merokok untuk melakukan survei. Studi ini menemukan 1.302 pasien (27,7%). Kebocoran aneurisma. Dari jumlah tersebut, 47,7% responden adalah pasien hipertensi. 40,3% dari pasien adalah perokok. 23,8% dari pasien adalah mantan perokok. Para peneliti kemudian membagi perokok menjadi empat
kelompok risiko: jumlah rokok yang dihabiskan per hari (20,7 persen), kurang dari satu bungkus rokok (30,1 persen), satu hingga dua bungkus tembakau (35,7 persen) dan dua bungkus (45 persen atau lebih). Baca juga: Botol plastik muncul di Game of Thrones season 8 episode 6 Mereka juga
mengelompokkan perokok ke masa merokok, yaitu berhenti merokok (20,7%), 0-10 tahun (22,8%), 10-20 tahun (34,34)) 6%), 20-30 tahun (30,8%), 30-40 tahun (30,2%), 40-50 tahun (36,1%), 50 tahun atau lebih (43,8%). Penelitian telah menyimpulkan bahwa tembakau mempengaruhi risiko kebocoran
aneurisma otak. Di Inggris, sekitar 3% orang dewasa memiliki aneurisma otak, dan di AS mereka sekitar 1-5% dari populasi orang dewasa. Menurut Jonathan L. Brisman dan lainnya pada semua pasien dengan aneurisma otak, diperkirakan 50 hingga 80 persen aneurisma tidak pecah selama masa
hidup seseorang. Jika aneurisma ini tidak pecah, jumlah ini tidak diketahui pasti, karena gejala tidak terdeteksi. National Health Service (NHS) melaporkan bahwa hanya sekitar satu dari setiap 12.500 orang dengan aneurisma otak bocor setiap tahun, dengan insiden wanita lebih tinggi daripada pada
pria. Namun, jika aneurisma ini pecah dan pendarahan menyebabkan s barackoid, sangat tidak mungkin mereka akan bertahan hidup, karena sekitar tiga dari lima pasien yang mengalami pendarahan akan mati dalam waktu dua minggu. Setengah dari mereka yang bertahan hidup akan menderita
kerusakan otak dan cacat yang parah. Pengalaman itu juga dilaporkan oleh Emilia Clarke karena tidak dapat menyelamatkan sepertiga pasien SAH. Dia juga mengatakan pasien yang masih hidup harus segera dirawat. Jika Anda ingin hidup dengan pendarahan hebat, Anda harus segera menjalani
operasi. Dan tetap saja, tidak ada jaminan [untukKatanya. Lihat Frosh MP, Anthony DC, Girolami UD. Sistem Saraf Pusat. Ins: Kumar V, Abbas A, Faust N[ed.]. Robbins dan Cotran Pathological Foundations 7th Philadeprian: Thundersropper AH, Brown RH. Penyakit serebrovaskular; 8th New York:
McGrow Hill: 718-22. Vega C, Kuhn JV, Sekolah Dasar LaVine. Aneurisma Intrakranial: Bukti Saat Ini dan Praktik Klinis.American Family Physician, 2002;66(4): 601-8.Cerebral aneurisma adalah pembesaran atau tonjolan pembuluh darah di otak karena melemahnya dinding pembuluh darah. Tonjolan ini
terlihat seperti berry yang menjuntai. Aneurisma otak yang membesar dan pecah dapat menyebabkan pendarahan dan kerusakan otak. Misalnya, jika terjadi di batang otak, aneurisma otak dapat menyebabkan stroke batang otak. Meskipun dapat diderita oleh siapa saja, aneurisma otak paling sering
dialami oleh wanita di atas usia 40 tahun. Aneurisma serebral Penyebab aneurisma otak terjadi ketika dinding pembuluh darah melemah atau tipis. Penyebab di balik melemahnya dinding pembuluh darah belum bisa dipastikan. Namun, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko terkena kondisi ini,
yaitu, wanita lanjut usia dengan tekanan darah tinggi dan hipertensi di atas 40 tahun, terutama mereka yang sudah menopause, mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan sudah dengan riwayat cedera kepala atau memiliki kebiasaan merokok dengan obat-obatan (terutama kokain), selain faktor-
faktor ini, yang memiliki riwayat aneurisma otak dalam keluarga, Ada beberapa penyakit yang dapat meningkatkan risiko aneurisma otak yaitu: gejala aneurisma otak Gejala aneurisma otak pada setiap pasien bervariasi. Aneurisma otak masih kecil dan belum pecah, tetapi sering tidak menimbulkan
gejala. Namun, ketika ukuran aneurisma tumbuh, melihat gangguan penglihatan atau aneurisma otak ganda juga berisiko pecah otak atau pendarahan, sama seperti sulit untuk berbicara tentang keseimbangan pusing nyeri yang terganggu atau sakit kepala di sekitar mata di satu sisi sakit kepala. gejala
pecahnya aneurisma muncul tiba-tiba, sakit kepala muncul tiba-tiba, sangat menyakitkan (sakit kepala paling parah) penglihatan kabur, kelumpuhan atau mual lemah di satu sisi tubuh atau anggota badan Mengalami muntah (kejang anggota tubuh bagian bawah), mengalami kesulitan berjalan di bawah
kelopak mata (menghadap ke bawah) kesulitan menemui dokter, terutama jika ada faktor risiko seperti hipertensi, jika Anda memiliki riwayat aneurisme otak Atau jika kepala bertabrakan sebelumnya. Jika Anda mengalami gejala pecahnya aneurisma otak yang ditandai dengan sakit kepala parah, Anda
harus segera pergi ke IGDMendadak. Kebocoran atau pecahnya aneurisma otak adalah keadaan darurat yang membutuhkan perawatan segera. Diagnosis aneurisma otak Untuk mendiagnosis aneurisma otak, dokter memberikan pertanyaan dan jawaban tentang keluhan yang dialami, termasuk riwayat
penyakit, penggunaan obat, dan riwayat penyakit dalam keluarga pasien. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Untuk mengonfirmasi diagnosis, dokter meminta pasien untuk melakukan beberapa tes tambahan, seperti memindai beberapa jenis pemindaian yang dapat
dilakukan pada orang dengan aneurisma otak: MRI mendeteksi adanya aneurisma otak. CT scan akan melihat apakah ada pendarahan otak karena pecah atau kebocoran aneurisma otak. Angiografi otak memastikan adanya kelainan atau tidak dalam pembuluh darah otak, termasuk deteksi aneurisma
otak. Angiografi dapat dilakukan dengan CT scan (CTA) atau MRI (MRA). Jika perlu, pasien harus diuji untuk cairan serebrospinal atau, jika dicurigai mengalami perdarahan sub-perikuler, dokter akan meminta pasien untuk melakukan cairan serebrospinal, cairan tubuh yang membungkus otak dan
sumsum tulang belakang. Tes ini dilakukan untuk mendeteksi pendarahan di otak. Tes cairan serebrospinal biasanya dilakukan ketika pasien memiliki gejala aneurisma otak pecah, tetapi hasil CT scan tidak menunjukkan pendarahan di otak. Pengobatan Aneurisma Otak Pengobatan aneurisma otak
ditujukan untuk mencegah pecahnya aneurisma, menghilangkan gejala yang dialami dan mencegah komplikasi. Pencegahan pecahnya upaya aneurisma untuk mencegah pecahnya aneurisma harus dipertimbangkan dengan cermat berdasarkan usia, riwayat keluarga, kondisi medis pasien, serta lokasi
dan ukuran aneurisma. Jika risiko pecahnya aneurisma rendah, dokter hanya akan melakukan pengamatan rutin. Pasien tidak hanya diberikan obat untuk menurunkan tekanan darah mereka, tetapi juga diminta untuk mengubah pola makan dan gaya hidup mereka: berhenti merokok Olahraga secara
teratur membatasi konsumsi kafein Hindari aktivitas fisik yang berat Jika risiko pecahnya aneurisma cukup tinggi, dokter merekomendasikan operasi. Prosedur ini dimaksudkan untuk menghentikan aliran darah ke aneurisma. Pembedahan dapat dilakukan dengan menjepit pembuluh darah (neurosurgery
clipping) atau dengan memasang kumparan di lokasi aneurisma (coiling intraangioskular). Diharapkan aneurisma tidak membengkak atau pecah karena suspensi aliran darah ke pembuluh darah dengan aneurisma. Pengobatan aneurisma pecah Jika aneurisma pecah, perawatan darurat harus segera
diterima. Dokter dapat menyediakan obat untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi. Obat yang diberikan ditujukan untuk mencegah kejang pembuluh darah (kekakuan), yang merupakan komplikasi aneurisma otak, ketika diberikan dengan obat antagonis kalsium antagonis. Contoh obat yang
diberikan adalah nimodipine. AnalgesikObat ini diberikan untuk meredakan sakit kepala yang dialami oleh pasien, misalnya obat tekanan vaskular. Obat ini membantu mencegah stroke karena kurangnya pasokan darah ke otak. Contoh obat-obatan ini adalah norepinefrin, epinefrin dan dopamin.
Antikonvulsan Obat ini dimaksudkan untuk menyebabkan kejang karena aneurisma pecah. Contoh obat-obatan ini adalah levetiracetam, fenitoin, serta asam valproic. Selain obat-obatan, dokter dapat mengobati aneurisma otak pecah dengan memasang selang kateter dan menciptakan kateter dan shunt
yang mengalirkan tulang belakang ventriac atau lumbar untuk menghilangkan cairan dari otak dan tulang belakang. Dengan begitu, tekanan pada otak menurun. Setelah aneurisma otak pecah dirawat, pasien perlu menjalani fisioterapi untuk memulihkan kondisinya. Perbandingan aneurisma otak pecah
aneurisma otak dapat menyebabkan pendarahan di otak dan merusak jaringan otak. Selain itu, pecahnya aneurisma otak menciptakan komplikasi berikut: pendarahan hidrosefalus yang disebabkan oleh pecahnya aneurisma menghambat aliran cairan serebrospinal (cairan serebrospinal dan sumsum
tulang belakang), sehingga menyebabkan hidrosefalus. Kondisi ini dapat meningkatkan tekanan di rongga kepala dan merusak jaringan otak. Ketika aneurisma spastik vaskular pecah, pembuluh darah secara otomatis menyempit, mengurangi pendarahan. Ini sempit menyebabkan bagian lain otak
kekurangan oksigen dan nutrisi. Hiponatremia pecahnya aneurisma otak, yang menyebabkan pendarahan di otak, juga dapat mengganggu keseimbangan ion natrium dan menyebabkan hiponatremia. Selain komplikasi ini, aneurisma otak yang bocor dapat menyebabkan pendarahan berulang. Kondisi ini
dapat memperburuk kerusakan pada jaringan otak. Pencegahan aneurisma serebral Pencegahan kondisi ini dilakukan dengan melakukan kontrol rutin jika ada penyakit yang dapat meningkatkan risiko aneurisma serebral, seperti tekanan darah tinggi. Selain itu, untuk mengurangi risiko terjadinya
aneurisma otak, disarankan untuk melakukan langkah-langkah berikut:
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