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درد پشت گوش و سرفه از یک هفته قبل به بیمارستان ما ارجاع داده شد .در معاینه
دمای بدن وی C°

آبسه مغز یک عفونت فوکال (موضعی) در پارانشیم مغز است که با ادم موضعی

 00/7و سایر علائم حیاتی نرمال بود .یافتهها در معاینه

و التهاب شناخته میشود .آبسه مغز در کودکان نادر است و اغلب در دهه اول زندگی

 HEENTشامل تندرنس و بیرونزدگی ماستوئید سمت راست بود .پرده تمپان

اتفاق میافتد  ،چراکه شیوع عفونتهای سینوس و گوش داخلی در این گروه سنی

به  1/0خلفی برجسته شده بود .یافته قابلتوجه دیگری در معاینه نداشت .در

بالاتر است .همچنین بسیاری از این بیماران یک عامل مستعد کننده مانند نقص

آزمایشها  WBC=15800ml ،و با افتراق  %71نوتروفیل و  %02لنفوسیت ،

ایمنی ،بیماری سیانوتیک قلبی و یا سابقه تروما به سر را دارند()1

 ESR=70 mm/hrو سطح  CRP=54 mg/dlبود .سیتیاسکن استخوان
تمپورال نیز تراکم در حفره تمپان و ماستوئید و همچنین حبابهای هوای به دام

اغلب آبسه های مغز متعدد بوده و بیش از یک لوب را درگیر می کنند .به طور

افتاده در وستیبول و کوکله آ را نشان میداد.

تقریبی؛ %02از موارد در لوب اکسی پیتال ،مخچه و ساقه مغز اتفاق میافتند.
 %02موارد ،سردرد در  % 02 -%02و نقص موضعی(عصبی) در  %02-%02و تشنج

معلوم کرد .بنابراین درمان تجربی آنتیبیوتیکی با سفوتاکسیم و کلیندامایسین شروع

در  %02-%02موارد وجود دارد .بنابراین فقدان علائم نباید تشخیص را رد کند)0(.

شد.

هم چنانکه آبسه رشد میکند ،ادم وازوژنیک اطراف آن افزایش مییابد و علائم

طی دوره بستری تب بیمار قطعشده و وضعیت بالینی بهبود یافت .بیمار پس از

ناشی از افزایش فشار داخل مغز ایجاد میشود( .)0در این مطالعه ما قصد داریم یک

دریافت دوره کامل آنتیبیوتیک و با برنامه ادامه آنتیبیوتیک خوراکی در منزل از

بیمار که به دنبال ماستوئیدیت ،مبتلا به یک آبسه مغزی بزرگ شده است را معرفی

بیمارستان مرخص شد.
پس از  0روز ،بیمار مجدداً با کاهش سطح هوشیاری و تب بستری شد .در

کنیم که خوشبختانه بدون هیچ عارضه طولانیمدت بهبود یافت.

سیتیاسکن مغز یک توده با اندازه  0×0cmبا دیواره نازک که اطراف آن ادم داشت

معرفی بیمار

در فوسای خلفی دیده شد[.تصویر [1
در  MRIمغز نیز یک آبسه بزرگ در لوب اکسی پیتال چپ مشاهده شد.
تصویر ][0

یک دختر  11ساله بدون سابقه بیماری قبلی ،با شرححال تب ،گوشدرد و
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علائم و نشانههای آبسه مغز در آغاز غیراختصاصی است .تب تنها در - %02

معاینه فیزیکی و نتایج آزمایشها و تصویربرداری ،تشخیص ماستوئیدیت را
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تصویر Axial T2 weighted MRI : 0

تصویر  : 1یک توده بزرگ کم تراکم با دیواره نازک در لوب اکسی پیتال چپ  ،با

یک آبسه بزرگ در لوب اکسی پیتال چپ

اثر فشاری و ادم پیرامونی

بنابراین بیمار با تشخیص احتمالی آبسه مغز تحت درمان با سفتریاکسون،
ونکومایسین و مترونیدازول قرار گرفت .همچنین بیمار تحت ماستوئیدکتومی و
آسپیراسیون آبسه مغزی قرار گرفت و نمونههای میکروبیولوژیکی جمعآوری شد.
نتیجه کشت منفی بود ،نتایج آزمایشهای مرتبط به نقص ایمنی نیز نرمال بود.
تکرار سیتیاسکن مغز پس از  10روز ،کاهش ادم و پسروی اندازه توده به
 0/0 × 0سانتیمتر را نشان داد .پس از  14روز بستری در بیمارستان و درمان
آنتیبیوتیکی بیمار ناگهان دچار لتارژی شده ،همچنین پارستزی در اندامهای سمت
راست پیدا کرد .بنابراین آسپیراسیون مجدد انجام شد .در نمونه دوم نیز نتیجه کشت
استریل بود .بنابراین درمان تجربی آنتیبیوتیکی به سفپیم  ،ونکومایسین و
مترونیدازول تغییر یافت.
پس از سه ماه درمان آنتیبیوتیکی و پیگیری ،وضعیت بالینی بیمار بهبود یافت
و بیمار بدون عارضه مرخص شد .بیمار یک ماه پس از ترخیص جهت پیگیری ویزیت
بعد از ترخیص گرفته شد ،علیرغم باقی ماندن تغییرات رادیولوژیکی  ،معاینات

تصویر  :0در سی تی اسکن پیگیری تغییرات رادیولوژیک مختصری دیده می شود.

نورولوژی یافته قابل ذکری نداشت.

بحث و نتیجهگیری

کننده حیات باشد .آبسه مغز در کودکان نتیجه بیماریهای شایع مانند اوتیت مدیای
حاد ،سینوزیت و آبسه دندان است؛ بنابراین درمان و ریشهکنی بیماریهای ذکرشده
میتواند ریسک عوارض جدی مانند آبسه مغز را کاهش دهد)0( .

بهبودی نزدیک به کامل بدون هیچگونه عارضه عصبی ،علیرغم سایز بزرگ
آبسه و تحمل دو نوبت پروسه جراحی ،ما را بر آن داشت تا این مورد را گزارش کنیم.

همچنین آبسه مغز در سنین  0-0سالگی شایعتر است و معمولاً هیچ علامت

همچنین وجود آبسه مغزی بزرگ در یک بیمار بدون داشتن هیچ بیماری زمینهای

اختصاصی ندارد .اما در مطالعه ما ،بیمار  11ساله بود و علائم وی ،عود تب  ,پارستزی

از قبیل نقص ایمنی و ( CHDبیماری سیانوتیک قلبی) قابلتوجه است.

و کاهش هوشیاری بود .بنابراین توجه کافی به علائم کمتر شایع آبسه مغزی به دنبال
عفونتهای شایع در تمام سنین ،حتی بدون عامل مستعد کننده ضروری است.

اگرچه آبسه مغز در کودکان چندان شایع نیست ،در صورت بروز میتواند تهدید
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شد و در معاینات نورولوژیکی ،در حد نرمال بود .در سیتیاسکن مغز که  6هفته

A case report of a huge brain abscess without neurological sequel; Khodabandeh M et al.

عود تب پس از بهبود اولیه در این بیمار میتواند ناشی از مقاومت آنتیبیوتیکی

مطابق با وضعیت بیمار  ،در هر دو مرحله ،آسپیراسیون انجام شد .این مطالعه

یا پذیرش ضعیف باشد )0(.بنابراین قطع تب و بهبود چشمگیر پاسخ بالینی میتواند

منطبق بر سایر مطالعات نشان داد که بهترین رویکرد درمانی باید بر اساس سایز

ناشی از تجویز آنتیبیوتیک مناسب و مداخله جراحی باشد
در بیمار ما هیچ میکروارگانیسمی در دو نمونه CSF

آبسه و وضعیت بالینی بیمار انتخاب شود.
به دست نیامد.

عوارض طولانیمدت مانند همی پارستزی و تشنج در تقریباً  1/0بیماران رخ

چنانچه در غالب منابع گزارششده است ،شیوع کشت استریل بالاست .این

میدهد .بهعلاوه آسپیراسیون آبسه مغز میتواند بهطور ایاتروژنیک موجب پارگی

موضوع میتواند ناشی از نیاز به محیط کشت اختصاصی در روشهای جداسازی

بطنها و گسترش عفونت شود)2( .

برای ارگانیسمهای مشمول و یا حجم ناکافی نمونه باشد )0(.همچنین نتیجه

خوشبختانه در مطالعه ما  ،علیرغم سایز بزرگ آبسه و دو نوبت مداخله

کشت منفی میتواند ناشی از مصرف اخیر آنتیبیوتیک توسط بیمار باشد.

جراحی ،بیمار بدون هیچ عارضه بهبود یافت .علاوه بر درمان بهموقع به نظر

کشت منفی ،انتخاب رژیم درمانی مناسب را مشکل میسازد ،بنابراین پوشش

میرسد درمان طولانیمدت با آنتیبیوتیک وریدی تا  0ماه ،تصمیم بهموقع

جرمهای شایع ضروری است.

جهت جراحی اورژانسی و انتخاب تکنیک مناسب جراحی در پیشگیری از عوارض
بعدی مؤثر بوده است.

به توصیه اکثر منابع ،جراحی آبسه مغزی ضروری است ،اگر سایز آبسه بیش از
 0/0سانتیمتر باشد و یا بیمار علائم ناشی از فشار توده داشته باشد ،دو روش اصلی

آبسه مغزی ممکن است به دنبال بیماریهای شایعی مانند ماستوییدیت ایجاد

جراحی آسپیراسیون و اکسیژن(خارج کردن کامل توده) میباشد .در بیشتر موارد

شود.بنابراین توجه کافی به علائم کمتر شایع مثل عود تب به دنبال بهبود اولیه در

آسپیراسیون جهت کاهش حجم توده ،جلوگیری از گسترش آبسه و نمونهگیری

تشخیص آبسه مغزی بسیار مهم میباشد.تشخیص زودرس و درمان مناسب

ترجیح داده میشود .اکسیژن زمانی توصیه میشود که چرک ضخیم باشد و یا آبسه

آنتیبیوتیکی طولانیمدت و مداخله جراحی بهموقع میتواند از عوارض نورولوژیک

مولتی لوکوله باشد)0 ,7( .

پیشگیری کند.
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Abstract
Although brain abscess is not a very common infection, it is very lifethreatening if it occurs. Most brain abscesses in children are the result of
ear, sinus or tooth infection. In this study, we report an eleven year old
girl with a huge brain abscess due to mastoiditis. Despite excessive size
of brain abscess and twice surgical intervention, our case cured without
any neurological sequel.
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