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مقدمه استاد

به نام خدا

یکی از اتفاقات نیک در جهان هستی، نو شدن و تازه شدن است. کهن جای 

خود را به نو، قدیم جای خود را به جدید، زمستان جای خود را به بهار و پیر 

جای خود را به جوان می سپارد و بدینگونه است که چرخه گردش و تکامل و 

پیشرفت بشری، سیر بالنده خود را ادامه می هد.

در جهان علم نیز چنین است. اگر چه کوشش ها و زحمات قدما و پیشکسوتان 

هر حرفه پاس داشته می شــود لیکن با انجام پژوهش ها و کسب تجربیات و 

نوآوری ها و دستیابی به گوشه های ناشناخته دانش، هر از چندگاهی، علوم و 

فناوری ها نو و پیشرفته می شوند.

در رشــته ما نیز چنین است و با گذشــت هر چند سال و انجام تحقیقات و 

معرفی تکنیک های جدید جراحی، اطالعات بروز شده در قالب چاپ جدیدی 

از کتب مرجع جهت آگاهی بیشــتر همــکاران و خدمت بهتر به بیماران، در 

اختیار آنها قرار می گیرد.

 Contemporary متن در اختیار، ترجمه و تلخیص آخرین چاپ کتاب مرجع

Oral & Maxillofacial Surgery اســت که با اشــراف و تبحر بسیار زیاد 

همکاران عزیز ما آقای دکتر ســید مهرشاد جعفری، دکتر امید سلطانی نیا و 

دکتر محمد اسمعیلی نژاد آماده شده و تقدیم همکاران گشته است.

موفقیت همه همکاران جوان و دانشمند خود را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

دکتر سید مهدی جعفری

پاییز 1۳98 



عفونت های ادونتوژنیک پیچیده

فصل 17

آناتومی

به طور کلی، آناتومی سر و گردن بر اساس 1( مثلث های گردن 2( آناتومی در 

ترومای نافذ گردن و ۳(عفونت های سر و گردن تقسیم بندی می شود.

الیه های فاسیای گردن مرز عفونت های فضای عمقی گردن را تعیین می کند. 

شناخت این فضاها به تشخیص عفونت و عدم آسیب به عناصر حیاتی در حین 

درمان کمک می کند. قبل از انتشار عفونت به فضاهای عمقی، اکثر عفونت ها با 

سوراح کردن دیواره فاسیال ماگزیال و ماندیبل، آبسه وستیبوالر را ایجاد می کنند.

فضاهای عمقی ســر و گردن فضاهــای fascia-lined حاوی بافت همبند 

areolar سست هستند. هدف آنها حفاظت از اعصاب، عضالت، عروق و سایر 

ساختمان های درونی آنها است. این فضاها بالقوه وجود ندارند و فقط در زمان 

هجوم باکتری یا سایر مواد که موجل ادم، و در ادامه سلولیت و آبسه می شود 

به وجود می آیند.

فاسیای گردنی به دو الیه ســطحی و عمقی تقسیم می شود. الیه سطحی 

بالفاصله زیر ســطح پوست بوده و عضله پالتیســما و عضالت حالت دهنده 

پوســت را در بر می گیرد و شامل بافت زیرجلدی و همبند است. غالبا حاوی 

اعصاب و ورید سطحی است.

الیه عمقی فاســیای گردنی به ســه الیه ســطحی، میانی و عمقی تقسیم 

می شود. در ادامه الیه میانی به الیه های عضالنی و احشایی )visceral( تقسیم 

شده و الیه عمقی به الیه های پره ورتبرال خلفی و آالر قدامی تقسیم می شود.

 nuchal ridge در خلف از )SLDF( الیه ســطحی فاســیای عمقی گردن

 SCM و trapezius منشــا گرفته و به قدام و لترال گسترش می یابد و عضله
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را در بر می گیرد و در قدام به اســتخوان هیوئید 

متصل می شود. هر دو غده تحت فکی و پاروتید 

را در بر می گیرد و با فاسیای اطراف بطن قدامی 

دیگاســتریک و مایلوهائید فیوز شده و مارجین 

تحتانی فضای تحت فکی را تشــکیل می دهد. 

در ســطح ماندیبل، فاسیا تقســیم شده و الیه 

داخلی، سطح مدیالی عضله پتریگوئید را پوشانده 

و در قسمت فوقانی به قاعده جمجمه می رسد. 

الیه خارجی به ســمت باال امتداد یافته و عضله 

ماستر را در بر می گیرد و به قوس زایگوما متصل 

می شود. در پایین، SLDF به کالویکل، استرنوم و 

acromion process اسکاپوال متصل است و الیه 

خارجی )سطحی( عمقی ترین عفونت های فاسیای 

گردنی را ایجاد می کند. الیه عضالنی فاســیای 

عمقی گردن عضالت باکســیناتور، تنگ کننده 

حلُق استرنوهایوئید، استرنوتیروئید و تیروهایوئید 

را در بر می گیرد. این الیه به استخوان هیوئید و 

غضروف تیروئید متصل می شود و سپس با فیوز 

به alar division فاســیای عمقی گردن، دیواره 

قدامی فضای رتروفارنژیال را تشکیل می دهد.

قسمت احشــایی )visceral( فاسیای میانی 

گردن، تراشــه، تیروئید و مری را در بر می گیرد 

و سپس با گســترش به پایین به پریکارد متصل 

می شود.

الیه عمقی فاسیای گردن به فاسیای آالر قدامی 

و پــره ورتبرال خلفی، کــه از قاعده جمجمه تا 

ســتون فقرات به قسمت قدامی مهره ها متصل 

است، تقسیم می شود. این الیه عضالت عمقی 

گردن در posterior triangle، شــبکه بازویی و 

عروق ساب کالوین را در بر می گیرد و از گسترش 

خلفی عفونت به مدیاســتن جلوگیری می کند. 

Danger Space در بیــن فاســیای آالر و پــره 

ورتبرال قرار دارد.

همان گونه که قبال اشــاره شــد، ریشه دندان 

معموال ســفالیک تر از محل اتصال عضله بوده و 

زمانی که عفونت استخوان را سوراخ می کند، به 

صورت آبسه فضای وستیبوالر و در بعضی اوقات 

آبسه فضای باکال تظاهر می یابد.

جدول 1-17 مراحل عفونت
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کننده درگیری فضای باکال است. اگر در ماگزیال 

سفالیک تر و در ماندیبل کودالی تر از محل اتصال 

باشد، عفونت فضای باکال ایجاد می شود.

عفونت وستیبوالر ماگزیال ممکن است در پلن 

ساب پریوستئال حرکت کرده و فضای کانین و در 

ادامه فضای اینفرااربیتال را درگیر کند. عفونت تنه 

ماندیبل نیز امکان گسترش به فضای تحت فکی و 

در ابتــدا به صورت عفونت فضای تنه ماندیبل 

)که با پریوســت محصور شــده اســت( تظاهر 

می یابد و ســپس بــا حرکت به ســمت بافت 

زیرجلدی و در ادامه پوست، باعث ایجاد فیستول 

orocutaneous )یا در اصطالح بهتر، ســینوس 

ترکت( می شود. موقعیت سوراخ شدگی استخوان 

نسبت به محل اتصال عضله باکسیناتور، تعیین 

شکل 1-17 فاسیای سطحی گردن بالفاصله زیر پوست قرار داشته و پالتیسما و عضالت حالت دهنده صورت را در بر 
می گیرد. از بافت همبند و زیرجلدی تشکیل شده و اعصاب و ورید سطحی را در بر می گیرد.
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سپس گسترش سریع به فضاهای عمقی تر را دارد.

عفونــت فضای بــاکال را می تــوان به صورت 

داخل دهانی و یا از طریق پوســت، به خصوص 

در مواردی که سطحی است، درناژ کرد. در درناژ 

خارج دهانی، ناحیه برش نباید مستقیم در ناحیه 

با بیشــترین ادم و نکروز بافتــی قرار گیرد بلکه 

بایستی در موقعیت پایین تر از محل درناژ خودبه 

خود ایجاد شــود تا عالوه بر درناژ، زیبایی اسکار 

شکل 2-17 الیه های صورت و گردن

شکل ۳-17 آناتومی الیه های فاسیای عمقی گردن
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بعد از بهبودی حفظ شود.

در عفونت های فضای وستیبوالر، کانین و تنه 

ماندیبل، روش داخل دهانی ارجح است. عفونت 

از این فضاهــا به فضاهای عمقی گردن از جمله 

فضای پتریگوماندیبــوالر، پارافارنژیال )لترال و 

 Space of( کاروتید و پره تراکئال ،)رتروفارنژیال

Burns( گسترش می یابد.

میکروبیولوژی و درمان آنتی بیوتیک

اکثر عفونت های دهانی و فضاهای عمقی گردن 

پلــی میکروبیال بوده و شــامل ۵ درصد هوازی 

و 2۵ درصد غیرهوازی می باشــند. عفونت های 

بی هوازی به سختی کشت داده می شوند چرا که 

در حین اخذ نمونه معموال با اکسیژن در تماس 

قرار می گیرند.

 شــایع ترین گونه هــای باکتــری هــوازی در 

عفونت هــای ســر و گــردن اســترپتوکوک و 

استافیلوکوک است.

شــایع ترین گونه هــای باکتری بی هــوازی در 

عفونت های سر و گردن باکتروئید، فوزوباکتریوم، 

پپتواســترپتوکوک، پــره وتــال pigmented و 

پورفوریموناس است.

آنتی بیوتیک اصلی در مبارزه با عفونت های سر 

و گردن، پنی سیلین )آنتی بیوتیک بتا الکتام( و 

کلیندامایسین )در صورت آلرژی به پنی سیلین( 

اســت. به عنوان جایگزین، سفالوسپورین )مثل 

و   imipenem مثــل( کارباپنــم   ،)cefoxitin

meropenem( یا ماکرولید )مثل آزیترومایسین( 

استفاده می شود.

شکل 4-17   1( آبسه وستیبوالر 2( فضای باکال ۳( آبسه پاالتال 4( فضای ساب لینگوال ۵(فضای ساب ماندیبوالر 
۶( سینوس ماگزیالری
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ســینوزیت ماگزیــالری، بــه علــت طبیعت 

ادنتوژنیک، نیــاز به آنتی بیوتیــک تراپی دارد. 

درمان عفونتی که از حدود ســینوس فراتر رفته 

شــامل آنتی بیوتیک بتاالکتام با مهار کننده بتا 

الکتاماز )مثل آمپی ســیلین / سولباکتام(، با یا 

بدون مترونیدازول اســت که بر علیه فلور نرمال 

سینوس )مثل استرپتوکوک پنومونی، هموفیلوس 

آنفوالنزا و موراکســال کاتارالیس( موثر است. 70 

درصد ســینوزیت های ادنتوژنیک به آموکســی 

ســیلین کالولونات هستند. 80 درصد گونه های 

استافیلوکوک کشت داده شده آنزیم بتاالکتامار، 

که توانایی بی اثــر کــردن آنتی بیوتیک های بتا 

جدول 2-17 فضاهای سر و گردن


