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Підшкірна емфізема обличчя і шиї 
може бути риногенного, фарингогенного, 
ларингогенного, трахеогенного, бронхоген-
ного і езофагогенного походження. В попе-
редній оглядовій роботі нами (Г.С. Прота-
севич, 2003) були проаналізовані дані літе-
ратури стосовно підшкірної емфіземи об-
личчя і шиї риногенного та фарингогенного 
походження. Дане повідомлення присвячене 
аналізу літератури про підшкірну емфізему 
обличчя і шиї ларингогенного, трахеогенно-
го, бронхогенного і езофагогенного похо-
дження. 

Слід відмітити, що підшкірна емфізе-
ма обличчя і шиї зазначених видів генезу 
буває рідко і тому мало відома практикую-
чим отоларингологам. 

1. Підшкірна емфізема ларингогенно-
го походження. Про неї є поодинокі публі-
кації в літературі (Н.В. Марков,1911; И.З. 
Рескин,1954; М.М. Фридкин, 1956; М.Г. 
Погосян и соавт., 1985; В.В. Богданов и 
соавт., 1998). Так, М.В. Марков (1911) опи-
сав підшкірну емфізему шиї у хворої, 30 
років, як ускладнення перелому гортані з 
ушкодженням стравоходу. М.Г. Погосян і 
співавтори (1985) спостерігали підшкірну 
емфізему шиї за ходом судин у дівчинки, 
11 років, при вогнепальному пораненні 
шиї. На виникнення підшкірної емфіземи 
шиї при травмах гортані вказували М.М. 
Лозанов (1963), А.Г. Лихачов (1967, 1981), 
В.К. Супрунов (1969), О.О. Гладков (1973), 
О.О. Кіцера (1996), Ю.В. Мітін (1999). О.О. 
Кіцера (1996), Ю.В. Мітін (1999) вважають 

емфізему підшкірної жирової клітковини 
та середостіння типовим симптомом травм 
гортані. 

Підшкірна емфізема може розвива-
тись при зовнішніх закритих травмах горта-
ні, вогнепальних її пораненнях (В.К. Суп-
рунов, 1969; А.А. Гладков, 1973; Ю.В. Ми-
тин, 1999). Наявність підшкірної емфіземи 
при зовнішніх закритих травмах гортані 
свідчить про ушкодження її стінок (Ю.В. 
Митин, 1999). Емфіземі сприяє спадіння 
раневого каналу, його звивистість і пере-
шкода для дихання природним шляхом. В 
таких випадках повітря, що видихається, під 
тиском попадає в підшкірну клітковину 
(А.Г. Лихачев, 1967, 1981). 

При підшкірній емфіземі контури шиї 
згладжуються, вона значно потовщується. 
Пальпацією визначається характерна крепі-
тація (В.К. Супрунов, 1969). Емфізема шиї 
може розповсюдитись на грудну клітку і 
спину, на обличчя, а також на середостіння 
(И.З. Рескин, 1954; М.М. Фридкин, 1956; 
В.В. Богданов и соавт., 1998). 

Емфізема підшкірної клітковини при 
вогнепальних пораненнях гортані розвива-
ється лише в тих випадках, коли раневий 
отвір невеликий і краї його швидко склею-
ються. Вона може виникати також при слі-
пих пораненнях, якщо після порушення ці-
лості шкіри шиї і м’яких тканин гортані краї 
не співпадають. Підшкірна емфізема свід-
чить про те, що поранення пройшло в по-
рожнину гортані і цілість її слизової оболо-
нки порушена (В.К. Супрунов, 1969). 
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В спостереженні М.М. Фридкіна 
(1956) підшкірна емфізема шиї і обличчя, 
що розповсюдилась на весь тулуб, виникла 
через півгодини після електрокаустики ту-
беркуломи лівої голосової складки під час 
кашлю. Емфізема зникла на 14-й день після 
її появи. Автор вважає, що напад кашлю 
викликав надрив слизової оболонки підго-
лосової порожнини, через який потрапило 
повітря. В.В. Богданов і співавтори (1998) 
описали підшкірну емфізему обличчя і шиї 
після конікотомії, проведеної з приводу ас-
фіксії внаслідок попадання стороннього тіла 
в гортань. Рентгенологічно в м’яких ткани-
нах шиї і плечового поясу визначалось пові-
тря. І.З. Рескін (1954) навів спостереження 
розвитку підшкірної емфіземи шиї і грудної 
клітки в результаті порушення цілості сли-
зової оболонки гортані при отруєнні хлор-
пікрином. 

2. Підшкірна емфізема трахеогенного 
походження. Випадки підшкірної емфіземи, 
зумовленої травмою трахеї, описані М.Н. 
Іващенковим (1964), Е.П. Тарасевичем 
(1974). Так, М.Н. Іващенков (1964) навів 
спостереження підшкірної емфіземи шиї і 
верхньої частини грудної клітки, що зліва 
спускалась на живіт (до клубової ділянки), 
при підшкірному розриві трахеї в шийному 
відділі у хворого, 22 років. Є.П. Тарасевич 
(1974) спостерігав підшкірну емфізему шиї, 
обличчя, грудної клітки, живота у хворого, 
17 років, після ізольованої закритої травми 
трахеї (травматичний надрив мембранозної 
частини трахеї на рівні 3-4 кілець). На ви-
никнення підшкірної емфіземи при травма-
тичних ушкодженнях трахеї вказували 
М.М. Лозанов (1963), А.Г. Лихачов (1967, 
1981), В.К. Супрунов (1969), О.О. Гладков 
(1973), О.О. Кіцера (1996), Ю.В. Мітін 
(1999). 

В.К. Супрунов (1969) вважає підшкір-
ну емфізему шиї одним з важливих симпто-
мів ушкодження трахеї. Особливо великого 
розповсюдження вона досягає, відмічає ав-
тор, при закритих травмах трахеї, швидко 
захоплюючи обличчя і грудну клітку. За 
спостереженнями О.О. Кіцери (1996), Ю.В. 
Мітіна (1999), підшкірна емфізема та емфі-
зема середостіння є типовим симптомом 
травматичного ушкодження трахеї. Вона 
також свідчить про ушкодження слизової 

оболонки (А.А. Гладков, 1973) або стінок 
трахеї (Ю.В. Мітін, 1999). 

Виникненню підшкірної емфіземи при 
ушкодженнях трахеї, як і при ушкодженнях 
гортані, сприяє, як вважає А.Г. Лихачов 
(1967, 1981), спадіння раневого каналу, його 
звивистість і перешкода для дихання при-
родним шляхом. В таких випадках повітря, 
що видихається, під тиском попадає в під-
шкірну клітковину. М.М. Лозанов (1963) 
підкреслював, що при пораненнях трахеї 
емфізема шиї іноді за кілька хвилин розпо-
всюджується на обличчя, грудну клітку і 
середостіння. Це пояснюється, вважає ав-
тор, більшою глибиною розташування тра-
хеї і перешкодою для виходу повітря через 
рану. В окремих випадках при пораненнях 
трахеї емфізема не розвивається, оскільки 
краї рани трахеї склеюються (В.К. Супру-
нов, 1969). 

В спостереженні Pratt і співавторів 
(1962) у дівчинки, 9 років, через 15 хв після 
аденотонзилектомії, виконаної під ендотра-
хеальним наркозом, почалось блювання, з 
приводу чого був уведений під тиском ки-
сень через катетер, проведений через ніс. 
Після цього швидко з’явилась поширена 
підшкірна емфізема, емфізема середостіння 
і позаочеревинної клітковини. Автори вва-
жають, що емфізема могла бути викликана 
травмою трахеї, бронхів або гортані при на-
ркозі чи проникненням кисню через раневу 
поверхню в результаті уведення його під 
великим тиском. Остання причина, на дум-
ку авторів, є більш вірогідною. 

Виникненню підшкірної емфіземи 
іноді може сприяти стороннє тіло трахеї. 
Ш.С. Сабіров (1981) описав випадок під-
шкірної емфіземи всього тіла (з голови до 
ступнів) у хлопчика, 8 років, після аспірації 
стороннього тіла (нижньої половини куль-
кової ручки) в трахею. 

Підшкірна емфізема шиї може 
з’явитися після трахеостомії (М.Г. Додин, 
1914; А.М. Талышинский, 1960; В.А. Козы-
рев, 1961; Н.Н. Мазалова, Э.Г. Бобылева, 
1965; Б.Л. Меерович, 1971; Л.А. Бухман, 
Э.Д. Бегак, 1974; Hawkins, Williaмs, 1976, та 
ін.). В.К. Супрунов (1969) вважав підшкірну 
емфізему шиї одним з найчастіших усклад-
нень трахеостомії. На думку В.К. Трутнєва 
(1954), М.П. Єфремової (1959), Л.Л. Фрумі-
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на і Й.М. Розенфельда (1963), це одне з най-
більш грізних ускладнень трахеостомії. Ф.Г. 
Углов і співавтори (1963) спостерігали 3 
випадки підшкірної емфіземи шиї на 45 
трахеостомій, В.А. Дунаєвський і співавто-
ри (1973) – 4 на 75, Hawkins і Williaмs 
(1976) – 3 на 73, О.А. Абрамія і О.В. Кури-
лін (1975) – 21 на 436, Ф.О. Тишко (1978) – 
в 4% випадків. 

Емфізема може займати обличчя, гру-
дну клітку, спину, живіт, промежину, кінці-
вки (М.М. Блюменфельд, 1928; Д.А. Ара-
пов, Ю.В. Исаков, 1964, 1964; В.К. Супру-
нов, 1969; В.С. Чистихин, 1974; Г.С. Трегу-
бов, В.В. Миль, 1975, та ін.). В спостере-
женнях О.П. Лебедєвої (1956), Bodea і спів-
авторів (1961), Н.Н. Мазалової і Е.Г. Боди-
льової (1965), В.С. Чистихіна (1974), Г.С. 
Трегубова і В.В. Міль (1975) після трахеос-
томії підшкірна емфізема шиї розповсюди-
лась на грудну клітку. На підшкірну емфі-
зему шиї і грудної клітки після трахеотомії 
вказували Ю.Б. Ісхакі і Л.Й. Кальштейн 
(1977). Поширену підшкірну емфізему, що 
охоплювала обличчя, грудну клітку, живіт, 
промежину, кінцівки, спостерігали Д.А. 
Арапов і Ю.В. Ісаков (1964,1964). На розви-
ток підшкірної емфіземи після трахеостомії 
вказували В.К. Трутнєв (1954), М.П. Єфре-
мова (1959), Л.Л. Фрумін і Й.М. Розенфельд 
(1963), А.Г. Лихачов (1967, 1981), Ю.В. Мі-
тін (1997).  

Підшкірна емфізема може призвести 
до емфіземи середостіння (И.М. Розенфельд, 
1954; Б.С. Преображенский и соавт., 1955; 
Б.В. Еланцев, 1959; В.К. Супрунов, 1969; 
А.А. Гладков, 1973; Ю.Б. Исхаки, Л.И. 
Кальштейн, 1977). Л.А. Бухман і Е.Д. Бегак 
(1974) на 54 трахеостомії підшкірну емфізе-
му шиї з емфіземою середостіння виявили в 
9 випадках. Підшкірну емфізему шиї в поєд-
нанні з емфіземою середостіння спостерігали 
О.А. Кантор (1957), А.М. Талишинський 
(1960), Н.З. Соколова (1969). Розповсю-
дження емфіземи на середостіння є серйоз-
ним ускладненням (В.К. Супрунов, 1969). 
Звичайно вона призводить до летального на-
слідку (Б.С. Преображенский и соавт., 1955). 

Підшкірна емфізема інколи веде до 
пневмотораксу (А.А. Гладков, 1973; Ю.Б. 
Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977; Reading, 
1958). Підшкірну емфізему і пневмоторакс 

спостерігав В.С. Чистихін (1974). Пневмо-
торакс розвивається внаслідок розриву па-
ріетальної та вісцеральної плеври, легене-
вих артерій чи дрібних бронхів (Ю.Б. Исха-
ки, Л.И. Кальштейн, 1977). 

Підшкірну емфізему, емфізему сере-
достіння, пневмоторакс зустрічали Н.Н. Ма-
залова і Е.Г. Бобильова (1965), Г.С. Трегу-
бов і В.В. Міль (1975), Ю.В. Мітін (1997, 
1999). Д.Г. Веллер (1964) описав випадок, 
коли у хлопчика, 4 років, виникла емфізема 
середостіння і напружений пневмоторакс, а 
потім з’являлась підшкірна емфізема. 

Підшкірна емфізема шиї може вини-
кати під час трахеостомії (Н.Н. Мазалова, 
Э.Г. Бобылева, 1965; А.Г. Лихачев, 1967, 
1981; А.А. Гладков, 1973; Hawkins, 
Williams, 1976), в післяопераційний період 
(Б.В. Еланцев, 1959; Ю.Б. Исхаки, Л.И. 
Кальштейн, 1977; Bodea et al., 1961, та ін.) і 
навіть після деканюляції (З.Д. Константи-
нова, 1968). За спостереженнями В.К. Суп-
рунова (1969), підшкірна емфізема звичайно 
з’являється після накладання пов’язки. 
Bodea і співавтори (1961) відмітили появу 
підшкірної емфіземи на 2-й день після тра-
хеотомії. З.Д. Константинова (1968) описала 
виникнення підшкірної емфіземи через 7 
днів після деканюляції. Зникнення підшкір-
ної емфіземи наступало на 4-й (Д.А. Ара-
пов, Ю.В. Исаков, 1964, 1964; З.Д. Констан-
тинова, 1968), 5-й (О.П. Лебедева, 1956; 
Д.А. Арапов, Ю.В. Исаков, 1964, 1964) день 
після її появи. 

Погляди на причини виникнення під-
шкірної емфіземи при трахеостомії у авто-
рів різні. Й.М. Розенфельд (1954), Л.Л. 
Фрумін і Й.М. Розенфельд (1963), Д.А. 
Арапов і Ю.В. Ісаков (1964, 1964), В.К. Су-
прунов (1969) вважають, що вона утворю-
ється в тих випадках, коли діаметр трахеос-
томічної трубки виявляється значно мен-
шим за отвір в трахеї, а м’які тканини щіль-
но зашивають чи накладають на шию щіль-
ну пов’язку, яка промокає і також стає не-
прохідною для повітря, яке видихається по-
за трубкою, останнє при такій ситуації про-
никає в тканини. О.О. Гладков (1973), Ю.Б. 
Ісхакі і Л.Й. Кальштейн (1977) вважають, 
що підшкірна емфізема утворюється при 
широкому отворі в трахеї і надмірно вузькій 
трахеостомічній трубці. В першому випадку 
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тому, що частина видихуваного повітря по-
падає в оточуючу клітковину, в другому – 
внаслідок присмоктування повітря з країв 
рани під час підсиленого вдиху (А.А. Глад-
ков, 1973). 

На думку А.Г. Лихачова (1967, 1981), 
підшкірна емфізема може наступити при 
надто великому розрізі трахеї і надто щіль-
но зашитому шкірному розрізі. За спосте-
реженнями Б.В. Єланцева (1959), О.О. Кіце-
ри (1996), підшкірна емфізема виникає у 
випадку надто щільного зашивання після-
операційної рани, а отже внаслідок гермети-
зації трахеостомічної трубки в шкірній рані 
при широкому отворі в трахеї. За даними 
В.А. Дунаєвського і співавторів (1973), ем-
фізема шиї спостерігається при поганому 
зашиванні рани навколо трахеостомічної 
трубки. Ю.Б. Ісхакі і Л.Й. Кальштейн (1977) 
вважають, що розвитку емфіземи сприяє 
також досить коротка трахеостомічна труб-
ка, яка не доходить до просвіту трахеї. Ем-
фізема може з’явитися під час кашлю (Н.Н. 
Мазалова, Э.Г. Бобылева, 1965; А.Г. Лиха-
чев, 1967, 1981; В.С. Чистихин, 1974). Під-
шкірну емфізему після нападу кашлю вівд-
мічали Н.М. Мазалова і Е.Г. Бобильова 
(1965), В.С. Чистихін (1974). Появі після-
операційної підшкірної емфіземи також 
сприяє повне чи часткове закупорювання 
просвіту трахеї або трахеостомічної трубки 
секретом (Н.Н. Мазалова, Э.Г. Бобылева, 
1965). 

Підшкірна емфізема розпізнається за 
припухлістю шкірних покривів і характер-
ним відчуттям пастозності та крепітації при 
пальпації (А.Г. Лихачев, 1967, 1981; В.К. 
Супрунов, 1969). Крепітація виникає вна-
слідок переміщення і лопання пухирців по-
вітря при ощупуванні уражених ділянок 
(А.Г. Лихачев, 1967, 1981). 

Для попередження підшкірної емфі-
земи після трахеостомії, як зазначають В.К. 
Трутнєв (1954), Л.Л. Фрумін і Й.М. Розен-
фельд (1963), Ю.В. Мітін (1999), не слід 
широко зашивати шкірний розріз. М.О. Ку-
стов (1969) рекомендує рану зашивати рід-
кими швами. Якщо підшкірна емфізема 
з’явилась після накладання пов’язки, то в 
цьому випадку В.К. Супрунов (1969) радить 
послабити пов’язку і зняти частину швів. 
Ю.Б. Ісхакі і Л.Й. Кальштейн (1977) вважа-

ють, що в такій ситуації необхідно терміно-
во зняти частину швів чи замінити трахеос-
томічну трубку на іншу, більшого розміру. 
На думку Б.В. Єланцева (1959), при винек-
ненні емфіземи слід розпустити шви і про-
вести пухку тампонаду. О.О. Гладков (1973) 
підкреслював, що для запобігання і усунен-
ня підшкірної емфіземи необхідно зняти 
частину швів, затампонувати шийну рану 
великими турундами, оскільки дрібні мо-
жуть перетворитись в сторонні тіла трахеї і 
бронхів. А.Г. Лихачов (1967, 1981) вважає, 
що у випадку підшкірної емфіземи необхід-
но розпустити деякі шви шкірної рани і за-
спокоїти кашель шляхом призначення коде-
їну, діоніну. 

Іноді підшкірна емфізема, що мала мі-
сце до трахеостомії, після цієї операції може 
розповсюдитись на сусідні ділянки (Я.Л. 
Лещинский, 1930; И.З. Рескин, 1954). Так, 
Я.Л. Лещинський (1930) спостерігав емфі-
зему шиї, грудної клітки, спини і верхніх 
кінцівок в результаті прориву в середостін-
ня каверни. Після трахеостомії з приводу 
стенозу гортані емфізема поширилась на 
обличчя, пахові ділянки і живіт. І.Є. Рескін 
(1954) провів трахеостомію з приводу сте-
нозу гортані з наявністю підшкірної емфі-
земи шиї і грудної клітки, що виникла вна-
слідок отруєння хлорпікрином у хворої, 23 
років. Після операції підшкірна емфізема 
розповсюдилась на обличчя. 

М.Є. Янкелевич (1932) описав випа-
док виникнення підшкірної емфіземи шиї 
після трахеофісури з приводу вилучення 
циліндроми трахеї. Емфізема розсмокталась 
через 5 днів. Підшкірна емфізема шиї і гру-
дної клітки, а також емфізема середостіння і 
пневмоторакс можуть бути ускладненням 
трахеобронхоскопії (Ю.Б. Исхаки, Л.И. 
Кальштейн, 1977). 

Цікавий випадок одному з нас (Г.С. 
Протасевичу) описав завідувач оторинола-
рингологічного відділення Березнівської 
центральної районної лікарні Рівненської 
області Геннадій Семенович Дембіцький. 
Ось що він пише:”Днями прочитав у жур-
налі вашу статтю про емфізему обличчя і 
шиї. Хочу поділитись власним спостере-
женням, яке було у нашій лікарні 15-20 ро-
ків тому. Влітку, ввечері мене викликали в 
приймальний покій до 4-річної дівчинки. 
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Там було вже кілька лікарів (педіатр, рент-
генолог, інфекціоніст). Хвора перенесла ві-
тряну віспу. Мама тушкувала шкірочки 
брильянтовою зеленню. Все тіло розмальо-
ване зеленими плямами. Відмічається під-
шкірна емфізема по всьому тілу, крім рук 
нижче ліктів і ніг нижче колін. На рентгено-
грамі грудної клітки емфізема є в середо-
стінні. У дівчинки вже з’явилось утруднене 
дихання. Мати розповіла, що вранці зали-
шила доньку вдома з 5-річним братиком, а з 
чоловіком пішла в поле. Вранці потушкува-
ла віспяні шкірки брильянтовою зеленню, а 
ввечері застала доньку опухшою. 

Консиліум лікарів вирішив, що вісп’я-
ний пухирець міг бути десь на слизовій 
оболонці гортані або трахеї, досить глибо-
кий, ушкодив орган і повітря накачується 
під шкіру. Вирішено накласти трахеостому, 
що і було зроблено. Коли я вже добирався 
до трахеї, почув свист повітря. А далі ви-
явив розрізане поперек кільце трахеї. Розрі-
зав ще одне кільце. В трахею ввів канюлю. 
Потім спиртом відмив від брильянтової зе-
лені всі плями на шиї. Виявилось, що бри-
льянтовою зеленню була змазана ранка до-
вжиною 5-6 мм, якраз посередині шиї. По-
відомив мамі, вона розказала на другий 
день чоловікові, а той „притиснув” старшо-
го братика, і все з’ясувалось.  

Діти вирішили нагодувати кролів. В 
саду на яблуні висіла коса, але батько забо-
ронив її брати, тому вони і мовчали. Братик 
взяв косу і почав косити, а сестричка підби-
рала траву, і він поранив кінчиком коси її в 
шию. Кров зупинилась. А щоб мати не діз-
налась, пішли до хати, і він замазав ранку 
брильянтовою зеленню. 

Через тиждень емфізема зникла. Де-
канюляція проведена через тиждень. Трахе-
остома закрилась самостійно. Дівчинка ви-
писана через два тижні здоровою. Можете 
використати цей випадок, якщо буде потре-
ба”. 

Коментуючи це повідомлення  
Г.С. Дембіцького, необхідно відмітити на-
ступне: 1) причина підшкірної емфіземи бу-
ла встановлена під час трахеостомії; 2) при 
додатковому розпитуванні дітей поранення 
трахеї було підтверджено; 3) сприятливий 
результат при настільки поширеній підшкі-
рній емфіземі. 

3. Підшкірна емфізема бронхогенного 
походження. Такі випадки підшкірної емфі-
земи шиї описали В.Д. Соколов (1912), Г.С. 
Яхнін (1948), Д.Н. Тен і В.В. Корольова 
(1960), А.М. Федоров (1987). Так, Д.Н. Тен і 
В.В. Корольова (1960), А.Ю. Запорожченко 
(1974), А.М. Федоров (1987) та інші автори 
спостерігали підшкірну емфізему після ас-
пірації стороннього тіла. Причому у випад-
ку А.М. Федорова (1987) емфізема шиї по-
єднувалась з емфіземою грудної клітки і 
середостіння. В.Д. Соколов (1912) відмітив 
підшкірну емфізему після вилучення сто-
роннього тіла з бронха. При видаленні аспі-
рованих сторонніх тіл з нижніх дихальних 
шляхів підшкірну емфізему виявив Н.А. 
Іляшенко (1923). З.М. Ашуров і співавтори 
(2000) описали випадок стороннього тіла 
правого і частково лівого бронха з наявніс-
тю пневмотораксу у півторарічної дитини. 
Спроби вилучення стороннього тіла не вда-
лись. Воно було видалено після ліквідації 
пневмотораксу. 

4. Підшкірна емфізема езофагогенного 
походження. Barbon (1912) описав емфізему 
шиї та обличчя після зондування стравохо-
ду з приводу рубцевого стенозу, зумовлено-
го опіком. В спостереженні З.М. Набалової 
(1964) підшкірна емфізема обличчя, волося-
ної частини голови, шиї, грудної клітки, 
верхніх кінцівок (до ліктьових суглобів), 
емфізема задньої стінки горла і середостін-
ня з’явилась зразу після того, як хвора „вда-
вилась” кісткою. 

Стороннє тіло може викликати пробо-
діння стінки стравоходу з наступним вини-
кненням підшкірної емфіземи шиї чи емфі-
земи середостіння (А.А. Гладков, 1973). 
М.А. Новіков і Г.А. Фейгін (1963), В.В. Ку-
ліков (1969). В.К. Супрунов (1969), О.Я. 
Мотус і Б.С. Філенко (1975) описали під-
шкірну емфізему шиї після перфорації стра-
воходу стороннім тілом. На емфізему при 
сторонніх тілах стравоходу вказував Ю.Б. 
Ісхакі (1997). На думку В.К. Супрунова 
(1969), емфізема на шиї звичайно не досягає 
великих розмірів, оскільки легше і швидше 
вона розповсюджується на середостіння. 

Випадок підшкірної емфіземи шиї і 
периезофагеальної клітковини описав В.М. 
Бобров (2001) в зв’язку з травмою страво-
ходу стороннім тілом. Хворий, 18 років, по-
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ступив в ЛОР-відділення з діагнозом: сто-
роннє тіло стравоходу, садно стравоходу. 
Напередодні він їв баранину, відчув різкий 
біль, викликав блювання. Через деякий час 
з’явилась припухлість і крепітація шкіри 
шиї. На оглядовій боковій рентгенограмі 
гортанної частини глотки знайдено розши-
рення превертебральної клітковини на рівні 
всіх шийних хребців, пухирці повітря. При 
езофагоскопії стороннього тіла не знайдено. 
Рентгеноскопія стравоходу з водорозчин-
ним контрастом затьоків не виявила. 

Підшкірну емфізему шиї після езофа-
госкопії при видаленні стороннього тіла із 
стравоходу відмічали М.М. Блюменфельд 
(1928), А.Г. Лихачов (1928), А.Г. Лопотко 
(1932), Я.Л. Коц і З.І. Рахман (1936), А.І. 
Степанов (1956), М.Ф. Голомідов і В.Н. Ра-
китянська (1968). В спостереженнях М.М. 
Блюменфельда (1928), М.Ф. Голомідова і 
В.Н. Ракитянської (1968) емфізема шиї по-
єднувалась з емфіземою середостіння. А.Г. 
Лопотко (1932) описував, що під час вилу-
чення стороннього тіла (кістки) із стравохо-
ду з’явилась підшкірна емфізема, яка швид-
ко розповсюдилась на всю верхню полови-
ну тулуба. Емфізема зникла через 5 днів. 
Я.Л. Коц і З.І. Рахман (1936) виявили під-

шкірну емфізему шиї після невдалої езофа-
госкопії. Емфізема ліквідувалась через 3 
дні. На підшкірну емфізему при розриві сті-
нки стравоходу під час езофагоскопії вказу-
вав А.І. Фельдман (1960). При інструмента-
льному ушкодженні стравоходу швидко 
розвивається підшкірна емфізема над клю-
чицею, в ділянці шиї чи грудної клітки 
(Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977). 

Рідко буває емфізема при травмах 
стравоходу (А.А. Русанов, 1950; М.М. Ло-
занов, 1963; В.К. Супрунов, 1969.; А.А. 
Гладков, 1973). 

Для виявлення повітря в глибоких 
тканинах шиї велику допомогу надає рент-
генологічне дослідження (В.К. Супрунов, 
1969). На бокових рентгенограмах шиї в 
цих випадках видно смугасті просвітлення в 
передхребтовій ділянці, а на прямих знімках 
такі ж просвітлення мають місце в зовніш-
ніх відділах шиї – зовнішня субфасціальна 
емфізема (Н.П. Белкина, 1951). 

Таким чином, підшкірна емфізема шиї 
і обличчя, а в ряді випадків і в інших ділян-
ках тіла може виникати при травматичних 
ушкодженнях гортані, трахеї, бронхів, стра-
воходу, маніпуляціях і хірургічних втру-
чаннях на цих органах. 
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