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   گزارش مورد ل:بیمند یبا شکستگ ماریدر ب ونیساب کوتانئوس قبل از اکستوباس زمیآمف

 گزارش مورد

                                                                                                                                    چکیده
 

 یجلد ریز یگاز در بافت ها ایساب کوتانئوس به حضور هوا  زمیآمف :مقدمه

 کند. یم جادیرا ا توسیپیشود که در هنگام لمس ، حس کر یاطالق م

 زیسمت چپ و سمف لیکند یساله به علت شکستگ 4پسر بچه  :گزارش مورد

تهران تحت  یکودکان دانشگاه علوم پزشک یمرکز طب مارستانیدر ب بلیمند

و قبل  نگیو سوچور یجراح یجرهایپس از اتمام پروس .قرار گرفت یجراح

تمپورال  هیو گردن از ناح دو طرفه صورت ی، تورم ناگهاناز خارج کردن لوله

و  قیتحت نظارت دق ICUسه روز در  ماریمشاهده شد، ب کلیاکالوتا سوپر

  Chest Tube ماریب یبرا یبود و جهت کنترل پنوموتوراکس احتمال یلحظه ا

 و بهبود تورم صورت مرخص شد. زمیشد و با توجه به کاهش عالئم آمف هیتعب

به علت  Subcotaneus emphysema (SCE)مبتال به  مارانیب :یریگ جهینت

 میتحت نظارت مستق دیبا ییتوسعه عوارض مانند مسدود شدن راه هوا لیپتانس

را مشکل  ونینتوباسیتواند ا یباشند و انحراف همزمان بافت ها م کیو نزد

نقش  ماریب تیریدر مد تواندیموضوع م نیعوامل و درک ا نیاز ا یآگاه .سازد

 د.داشته باش یموثر اریبس

 ونی، انتوباسبلیمند ی، شکستگساب کوتانئوس زمیآمف :یدیکل کلمات

 2و  1 یفرنوش محمد

 3یمرتضو یمصطف

 *2و 1یرامبه نغمه

 فک و صورت، یها یمركز تحقيقات جراح. 1 

 .رانیتهران ا ،تهران یدانشگاه علوم پزشک

فک و صورت دانشکده  یگروه جراح. 2

 تهران، تهران یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک

  .رانیا

فک و صورت  یجراح یتخصص اريدست. 3

 یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک
 .رانیا تهران، تهران،

 ینغمه بهرام نویسنده مسئول:
n-bahrami@sina.tums.ac.ir  

 15/1/96 تاریخ دریافت:
 24/6/97تاریخ پذیرش: 

 

 ایساب کوتانئوس به حضور هوا  زمیآمف :گزارش مورد

شود که در هنگام  یاطالق م یجلد ریز یز در بافت هاگا

.                         (1)کند  یم جادیرا ا توسیپی، حس کرلمس

 یساب کوتانئوس صورت و گردن در موارد زمیآمف

( 4-2صورت ) یها یتگس، از جمله : شکگزارش شده است

استفاده از  (6) دندان دنی( کش5) یداخل دهان قاتیتزر

( عوارض 7) با سرعت باال و هوا یانپزشکدند لیوسا

 جادیا (9, 8) بلیو مند الیماگز یبه دنبال استئوتوم یجراح

مخاط به  یبا پارگ ماریدر ب ونیالسیونت نیفشار مثبت ح

اندوتراکئال   ونیانتوباس نیح ییهوا ریدنبال تروما به مس

اندوتراکئال و  ونیانتوباس ، TMJ(10)حی( و جرا1)

پنوموتوراکس و  جادیتواند باعث ا یم یکیمکان ونیالسیونت

 (.14-11 (ساب کوتانئوس شود زمیو آمف نومیاستیپنومومد

فک و  هیناح عیشا یها یاز شکستگ یکی بلیمند یشکستگ

ساب  زمیاز آمف یصورت محسوب شده و موارد

 یشکستگ وعیکوتانئوس بعد از آن مشاهده شده است، ش

صورت در  یها یگاز کل شکست  %20-50حدود  بلیمند

در کودکان به  بلیمند یشکستگ .(15است ) یدوران کودک

متفاوت از  بلیمند دناکامل و رش یدندان ستمیعلت س

محل  نیتر عیشا .(16) است نیدر بالغ بلیمند یشکستگ

 بیو سپس به ترت لیکند هیدر کودکان ناح بلیمند یشکستگ

 (.17,18) است بلیمند ی، انگل و بادزی/پاراسمفزیسمف هیناح


