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  مقدمه

، ون آئـورت یسکسـ یکـه د  اسـت  یسندرم حاد آئورت اصـطالح 
 ک رایاولسـر سـوراخ کننـده آترواسـکلروت     واره ویـ هماتوم داخل د

سـال   مـورد درصـدهزارنفر در   6/2-5/3 دانس آنیانس .ردیگ یدربرم
اولسـر سـوراخ کننـده     ن موارد رایا درصد 9 يا مطالعه در). 1(است 
ک آئـورت  یاولسر سوراخ کننده آترواسکلروت ).2(داده بود ل یتشک
ن بـار  یاولـ  (penetrating atherosclerotic ulcer: PAU)ک یتوراس

 یتیو وضــع) 3( ح داده شــدیتوضــ 1934در ســال  Shennanتوســط 
 ينــایک آئــورت المیعه آترواســکلروتیک ضــایــاســت کــه در آن 

 ه بـا همـرا اغلـب   کند و یا سوراخ میرا به داخل مد یک داخلیاالست
 ل نفـوذ یدله که باست واره آئورت ید يایه مدیال ل هماتوم دریتشک

 يزیخـونر  جادیا ه وین الیان خون به ایضربه جر و ایه مدیخون به ال
ــا). 4(اســت آن  در از مواقــع ممکــن اســت  ياریدر بســ يمــارین بی
ه یـ اول یکـ ینیم کلیدار شدن، عال در صورت عالمت .عالمت باشد یب
از  یـی جز يمـار ین بیـ ا. آئورت استکالسیک  یپارگه یشب يماریب

 یسـت یص و درمـان آن با ین در تشخیبنابرا .حاد آئورت است سندرم
 ينـا یک ممکـن اسـت از الم  یآترواسـکلروت  يهـا  پـالك . دقت شود

 جاد کرده و اولسره شـده یا یا خوردگیبه داخل مد یک داخلیاالست
وه بـر  عـال . )6و5( سوراخ کننده آئـورت شـوند   جاد اولسریا و سبب

حـاد آئـورت شـامل همـاتوم      سـندرم ک علل یپیسکشن آئورت تیدا
 .)7( شـود  یز مـ ینترامورال آئورت و اولسر سوراخ کننده آئورت نیا

 هسـتند؛ هـا مشـابه    يمـار ین بیـ ا یکینیاگرچه در شروع تظاهرات کل
توانند به  یاما همه آنها م؛ آنها متفاوتند یصیتشخ يها افتهیپاتوژنز و 

  .)8( ات شوندید کننده حیرض تهدسرعت دچار عوا
 شـتر افــراد مســن دچـار آترواســکلروز آئــورت و  ین عارضــه بیـ ا

 ییتـوس، نارسـا  یابت ملی، دخون يپرفشارهمزمان مانند  يها يماریب
ر یـ ه را درگیـ مزمن کل ییو نارسا يویمزمن ر يانسداد يماری، بیقلب
 مــوردي نــادر از اولسـر ســوراخ کننــده ن مقالـه  یــدر ا. )8( کنــد یمـ 

بــدون  غیرتروماتیــک آتروســکلروتیک آئــورت توراســیک نزولــی
 .گردد یگزارش م تشکیل هماتوم همراه

  ماریب یمعرف
 ینه رترواسـترنال طـوالن  یکه بـا درد سـ  بود  ساله 52 یمار خانمیب

 يسار )س( مارستان حضرت فاطمه زهرایببه  مدت با انتشار به پشت
  .کرد مراجعه 1392در سال 
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 در دیکوسپیترال و تریم يها چهیدر ییارسان : 1شکل 
  کیترانس توراس یوگرافیاکوکارد

  
  
  
  
  
  
  
  

ک یک آئورت توراسیاولسر سوراخ کننده آترواسکلروت : 2شکل 
  یعرض يال در نمایترانس ازوفاژ یوگرافیاکوکارد در ینزول

  
  
  
  
  
  
  

  
ک یک آئورت توراسیاولسر سوراخ کننده آترواسکلروت : 3شکل 
  یطول يال در نمایترانس ازوفاژ یوگرافیکوکاردا در ینزول

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  یوگرافیآنژ یت یر سیتصاو:  4شکل 

  یک نزولیک آئورت توراسیاولسر سوراخ کننده آترواسکلروت
  

لیپیـدمی و بیمـاري    ، دیـس پرفشـاري خـون  سـابقه دیابـت،   مار یب
سـال قبـل تحـت عمـل جراحـی       15بیمـار   .قلبی داشـت ایسکمیک 

سابقه سکته مغـزي دو سـال   . ونري قرار گرفته بودپس عروق کر باي
در معاینه عالیم . پیش داشت که منجر به فلج هر چهار اندام شده بود

ضربان در دقیقه  70متر جیوه و نبض  میلی 90/140حیاتی، فشار خون 
در آپکـس و حاشـیه    6/3سمع قلب سوفل هولوسیسـتولیک  . داشت

ــت  ــترنوم داش ــپ اس ــ . چ ــاردیوگرافی ت ــیک در اکوک رانس توراس
دیسفانکشــن متوســط کــارکرد سیســتولیک بطــن چــپ و نارســایی  

  ).کیشکل ( متوسط دریچه میترال و تریکوسپید داشت
در اکوکاردیوگرافی ترانس ازوفاژیال در بررسی آئورت نزولـی  
یک اولسر سوراخ کننـده آترواسـکلروتیک درآئـورت توراسـیک     

گیـري همـاتوم    شـکل  ولی هیچ نـوع شـاهدي از  ؛ نزولی مشاهده شد
  .)3و  2 يها شکل(وجودنداشت 

آنژیوگرافی آترواسکلروز پیشرفته در قوس آئورت و  یت یس در
آئورت نزولی و شکمی با پالك اولسـره در قسـمت میـانی آئـورت     

همچنین . مشاهده شد افزایش قطر توراسیک بدون تشکیل هماتوم و
شـرایین   زیمال شریان مزانتریک فوقـانی و گتنگی قابل توجه در پرو

مایع در فضاي پلورال هر دو سمت نیـز  . کلیوي راست وچپ داشت
  .)4شکل ( دیده شد

با توجه به درد قفسه سینه، عدم پیشرفت مـوج مثبـت در لیـدهاي    
ــره ــزیم  پ ــزایش آن ــال در الکتروکــاردیوگرام و اف ــی  کوردی ــاي قلب ه

هـاي شـدید در    آنژیوگرافی کرونر براي بیمار انجام شـد کـه تنگـی   
هاي همـراه و پرخطـر    اما به دلیل بیماري ؛اي وریدي داشته گرافت

اولسـر آئـورت و    يبـرا . شـد  یطببودن جراحی بیمار کاندید درمان 
ه شـد کـه   یتوصـ  یطبـ مـار درمـان   یب يز بـرا یشرفته نیآترواسکلروز پ

قـرص  (کنتـرل فشـارخون بـا بتابلوکرهـا      یـی صـورت درمـان دارو   به
ل یم تبـد یآنـز  يهـا  هارکنندهو م) روز گرم دوبار در یلیم 50متورال 

و  )گرم دو بـار درروز  یلیم 25ل یقرص کاپتوپر(ن یوتانسیکننده آنژ
هـا   تـرات یو ن )گـرم در روز  یلـ یم 80( نیبـا آسـپر   یدرمان ضدپالکت

  .بود) گرم دو بار درروز یلیم6/2ن یتروکانتیقرص ن(
  بحث

ک آئـورت  یاولسـر سـوراخ کننـده آتروسـکلروت     یعالمت اصـل 
ـ  یس د قفسهیشامل درد حاد و شد یک نزولیتوراس ن ینه است که بـه ب

ک یسکشـن آئـورت توراسـ   یکشـد و مشـابه درد دا   یر مـ یدو کتف ت
درد رترواسـترنال بـا انتشـار بـه      یکینیم کلیز عالیمار ما نیدر ب .است

بـه   یو آئورتـوگراف  اسکن یت یر سعه دین ضایا. پشت وجود داشت
ا یـ سکشـن  یالپ دافـ  سه پر از کنتراست، بدون حضوریک کیشکل 

و و یـــعات دژنراتیضـــا. شــود  یده مـــیـــلــومن کـــاذب همزمــان د  
دور از اولسـر   یر نـواح یدر سـا  ع آئورت معموالًیون وسیکاسیفیکلس
ک یـ ال یـ تـرانس ازوفاژ  یوگرافیاکوکـارد  .)10و9(شـوند   یده مید
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دهـد کـه    یدار را نشان مـ  دندانه يها ه دهانه آتشفشان با لبهیاولسر شب
ا یـ مـال  ینتیامـا فلـپ ا   ؛ع آئورت همراه استیوس يومابا آتر معموالً

ال یـ ترانس ازوفاژ يشود که مشابه تظاهر اکو یده نمیلومن کاذب د
  .مار ما بودیدر ب

ک آئورت یخچه اولسر سوراخ کننده آترواسکلروتیدر مورد تار
سـندگان معتقدنـد   ین اکثـر نو یهمچن. در دست است یاطالعات کم

ک یسکشـن کالسـ  ینسـبت بـه دا   يرپروگنـوز بـدت   يمـار ین بیـ که ا
ــورت دارد ــا)9و6و5( آئ ــاران  Harris ؛ ام ــه  و همک ــزارش داد ک گ

ر یا سـا یـ حـاد   یوع پـارگ یآهسـته اسـت و شـ    يمـار ین بیـ شرفت ایپ
و  Stansonدر مطالعـه  ). 11( ات، کم استید کننده حیعوارض تهد

اما  ؛)4( نه داشتندیا قفسه سیمار دردپشت یب 16از  دمور 13 همکاران
م را یـ ن عالیمار ایب 18مورد از  4 فقط و همکاران Harrisمطالعه  در

  ).11( نشان دادند
 .)5( اسـت  یون جراحـ یکاسـ یاند عوامـل ن یتـر  از مهم یکیدرد 
شناخته شـده   یبالقوه کشنده به خوب يمارین بیا يآل برا دهیدرمان ا

کـه آئـورت    یک آئـورت یاولسر سوراخ کننده آترواسـکلروت . ستین
شـود و اغلـب    یپـاره مـ   معموالً و نادر است ؛ر کندیرگرا د يصعود

. شـود  یه مـ یتوصـ  یجراحـ  ین درمـان اورژانسـ  یبنابرا. کشنده است
ک یک آئورت توراسـ یماران با اولسر سوراخ کننده آترواسکلروتیب

در ابتـدا بـه طـور     یسکشـن آئـورت نزولـ   یتوان مانند دا یرا م ینزول
د و نظـارت  یشـد  یطبـ  ک درمـان یـ کارانه درمان کـرد و بـا    محافظه
اولســـر ســـوراخ کننـــده  ،بـــه هـــر حـــال. نمـــود يریـــگیمـــداوم پ

تـر از   ار کشـنده ینترا مورال بسـ یک آئورت و هماتوم ایآترواسکلروت
  .)9( ک آئورت هستندیسکشن کالسیدا

ک آئـورت  یکه اولسر سوراخ کننـده آترواسـکلروت   نیل ایدلبه 
ر یع و سـا یوز وسـ کند که آترواسـکر  یر میدرگ افراد مسن را معموالً

مـاران بـا اولسـر سـوراخ کننـده در      یب ؛ز دارندیهمزمان ن يها يماریب
ل یبه دل .ستندین یعمل جراح يبرا یخوب يداهایکاند یآئورت نزول

ــمورب ــا یتیدی ــ يه ــا یجراح ــان اندووســکوالر روش ج ن یگزی، درم
ــذاب ــر ج ــر  یدر ب يت ــاران پرخط ــت م ــا ن یب ).12و10(اس ــار م ــم ز ی

 يمـار یو ب يابت و سابقه سکته مغزیآئورت و دآترواسکلروز منتشر 
  .داشت يد عروق کرونریشد

 يگرافـت بـرا  -اندوواسکوالر با اسـتنت  یدرمان يها روش راًیاخ
ســوراخ کننــده آئــورت بــه طــور  يهــا سکشــن آئــورت و زخــمیدا

کـه   یمـاران یب ين روش بـرا یا). 12( شده استانجام  يزیآم تیموفق

ن درمان یبعد از ا. است یمطلوب روش ؛ستندین یقادر به تحمل جراح
 يضـرور  یدن عوارض احتمالید يبرااسکن  یت یا سمار بیب يریگیپ

کـه احتمـال    نیل ای، به دلیک نزولیآئورت توراس ياولسرها. است
 یابیـ زودهنگـام قابـل ارز   يربرداریتصـو  يهـا  آنهـا بـا روش   یگپار
شروع  ژه در ماه اول پس ازیت درمان شوند و به وید با جدیبا ؛ستین

 شـوند  يریـ گیک پیـ ولوژیو راد یکـ ینیکل يها افتهیعالئم، براساس 
  ).14و13(

 يمارین بیبرخورد با ا يدو راه برا نیمحقق ینظر برخبا توجه به 
و  کارانـه  درمـان محافظـه  شامل  یک نزولیآئورت توراس ياولسرها(

مار با اولسر ی، در بیطورکل به ).15(وجود دارد  م اندوواسکوالریترم
درمـان   ؛دارد داریـ ط پایعه شـرا یضـا  یوقتـ  یک نزولیرت توراسآئو

شـرفت  یپ يهـا  در صـورت بـروز نشـانه    کارانه ارجح اسـت و  محافظه
شرفت یپ يها نشانه. است يآئورت مداخله زودهنگام ضرور يماریب
ش ی، افـزا یطبـ رغـم درمـان    یدار علینه پایس شامل درد قفسه يماریب

ا با عمق یمتر  یلیم 20شتر از یر بامتیضخامت جدار آئورت، اولسر با د
ش وسعت هماتوم، برجسته شدن همـاتوم،  یمتر، افزا یلیم 10ش از یب

نتـرا مـورال   یابنده ای شیوزن افزایس، پلورال افیخروج خون از ادوانت
  .)16و9(است  هماتوم در حضور اولسر سوراخ کننده آئورت

بـاال  خطـر  د همراه بـا توجـه بـه    یشد يها يماریل بیمار ما به دلیب
بـا   ن حـال درمـان اندوواسـکوالر   یدر عـ . شـد  یطبـ درمـان   داوطلب
د و کــم یـ ک پزشـک مـاهر، روش مف  یــگرافـت در دسـت   -اسـتنت 
  .)14( مار قابل انجام استیت بیاست و در صورت رضا يخطر

 سندرمدر درمان  يدیانداز جد ظهور درمان اندوواسکوالر چشم
توانـد   یاست که مـ  گشوده یر کننده آئورت نزولیآئورت حاد درگ

 يمـار ین بیـ ا .و بهتر شـدن عاقبـت آن شـود    يماریر بیر سییباعث تغ
همچنان ، ریاخ يها در دهه یو درمان یصیتشخ يها شرفتیرغم پ یعل
 یآگهـ  شیو پـ  یعیر طبیشتر سیفهم ب .است ییر باالیمرگ وم يدارا
مناسب کمـک کننـده    یدرمان يها يتژاتردر انتخاب اس يمارین بیا

  .است
  گیري یجهنت
 اولسر سوراخ کننده آئورت را از يفرم نادر، مار گزارش شدهیب

بـود  واره آئـورت  یـ هماتوم واتسـاع د  يریگ ه بدون شکلداد کنشان 
 و یآگهـ  شیپـ  .باشـد  يمـار یب مرحلـه حـاد   که ممکن است نشـانگر 

علـت عـدم   ز یـ مـار و ن یدر ب يمـار یغالـب ب  يهـا  فرم عاقبت مشابه با
  .دنامشخص بول هماتوم یتشک
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Abstract 
Penetrating atheromatous ulcer is the condition in which ulceration of an aortic atherosclerotic lesion 
penetrates the internal elastic lamina into the media. Differentiation of penetrating atheromatous ulcer 
from other causes of acute aortic syndrome such as intramural haematoma and aortic dissection is 
difficult. The main symptom is a severe, acute chest pain radiating to the inter-scapular area, similar to 
classical acute aortic dissection of the thoracic aorta. In present article a case of a 52 years old woman 
with long- standing retrosternal chest pain and with penetrating atherosclerotic aortic ulcer in descending 
aorta was reported. Unlike the predominant picture of this disease,associated intramural hematoma was 
not seen. 
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