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تاریخ دریافت94/8/17 :

بیمار خانم  78ساله کهه بیسه روز گذشههه بها
ERCP
تشههه یص کلهههه سیسههههی تحههه
(Endoscopic

Retrograde
Cholangio )pancreatographyقرار گرفهه بهد ،بعله

تنگهی
نفس ،ر ،قفسهه سهینه و سهرفه مجهد،ا بسههری
میشدند .را،یهدگرافی قفسهه سهینه را مهیتدانیهد
مشاهده نمایید (شکل .)1

تشخیص شما چیست؟
آمفیزم وسیع زیر جلدی بدنبالERCP
ERCPیههک روش تههها می اسهههاندار ،بههرای
ارزیابی بیماریهای مجهاری صهفراوی مهیباشهد و
یکی از عدارض غیر معمدل ان ایجها ،امفیهزم زیهر
لدی اس که منشا ان از ،ئد،ندم و رو،ه کدچک
ویا از مجاری صفراوی خارج کبدی اس (.)1
حهی ،ر صدرت عدم و هد ،پرفدراسهیدن و هد،
هدا ،ر خله صهفا بهدنبال  ERCPغیهر معمهدل

تاریخ پذیرش94/11/11 :

نمیباشد که احهماال بدنبال ،میدن ههدا بها فشهار
برای باز نگه ،اشهن لدمن مجاری صفراوی همراه با
ت ریههب م هها یهها پرفدراسههیدن بسههیار کدچههک
میباشد که با تصدیر بر،اری قابل روی نمیباشهد
(.)2
این هدا از طریق فاشیا وار ،باف زیر لدی شده
و منجر به امفیزم میشهد ،و یها از طریهق ارتبها
ظری ما بین پلدر و صفا ههدا وار ،قفسهه سهینه
شده و پندمدتدراکس و یا پندمدمدیاسههیندم ایجها،
میشد .،یک راه ،یگر ایجا ،امفیهزم بینهابینی ریهه
پارگی الدئدل ها مربهد بهه افهزایش فشهار ،اخهل
قفسه سهینه ثاندیهه بهه اسههفرا بهدنبال ERCP
میباشد (.)2
،ر بیمار بررسیهای اولیه به نفه پهارگی احشها
نبد،ه اس و بیمار با ،رمان حمایهی بهبد ،یاف .
نتیجهگیری
آمفیههزم زیههر لههدی بههدنبال  ERCPبههدون
پرفدراسیدن واضح نیز رخ می،هد و ،رمهان آن ،ر
صدرت پایدار بد،ن عالیم حیاتی و عدم و د ،یافهه
تصدیربر،اری به نف پهارگی احشها فقه حمهایهی
میباشد.
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