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Trudnoci w diagnostyce ropnia przestrzeni
przygard³owej u 4-letniego dziecka  opis przypadku
Problems with diagnosing parapharyngeal space abscess in 4 year
old child  a case report
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Infekcje w przestrzeni przygard³owej mog¹ mieæ niebezpieczny
przebieg z uwagi na mo¿liwoæ gronych dla ¿ycia powik³añ. W pracy
opisano przypadek dziecka z ropniem przestrzeni przygard³owej.
Zas³uguje on na uwagê ze wzglêdu na rzadkie wystêpowanie oraz
trudn¹, szczególnie u dzieci, diagnostykê oraz niecharakterystyczne
objawy.
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Infections in the parapharyngeal space may be dangerous due to the
risk of numerous severe complications. The authors describe a case
of 4-year old child with parapharyngeal abscess. This case deserves
attention because of a rare prevalence, non characteristic symptoms
and diagnostic difficulties.
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Wstêp

Opis przypadku

Przestrzeñ przygard³owa jest regionem anatomicznym, w którym znajduj¹ siê wa¿ne struktury:
têtnica i ¿y³a szyjna wewnêtrzna, nerwy czaszkowe IX, X, XI i XII, splot wspó³czulny, tkanka chemoreceptorowa oraz wêz³y ch³onne, które drenuj¹ limfê z okolicy ucha rodkowego i czêci nosowej gard³a [1,2]. Wg Sichela [2] wiêkszoæ przypadków ropni przestrzeni przygard³owej jest spowodowane zapaleniem wêz³ów ch³onnych tej okolicy. Infekcje w przestrzeni przygard³owej mog¹
mieæ niebezpieczny przebieg z uwagi na mo¿liwoæ
gronych dla ¿ycia powik³añ, takich jak: zapalenie ródpiersia, zapalenie osierdzia, ropniak op³ucnej, zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych, zakrzep têtnicy szyjnej wewnêtrznej, wstrz¹s septyczny, rozerwanie têtnicy szyjnej wewnêtrznej lub têtniak, obturacja dróg oddechowych, zgon [2,3,4].

4-letni¹ dziewczynkê przyjêto na oddzia³ pediatryczny z powodu przed³u¿aj¹cej siê infekcji górnych dróg oddechowych i silnych bólów g³owy.
Badaniem laryngologicznym rozpoznano obustronne zapalenie ucha rodkowego i zastosowano antybiotykoterapiê. W badaniu tomografii
komputerowej (TK) mózgowia nie stwierdzono
zmian patologicznych. Dziecko wypisano do domu
w stanie ogólnym dobrym. Po 2 tygodniach wyst¹pi³y ponownie silne bóle g³owy oraz brak apetytu i z tego powodu dziecko skierowano do Oddzia³u Neurologii Dzieciêcej. Dziewczynka nie gor¹czkowa³a, ani nie skar¿y³a siê na bóle gard³a.
Badaniem przedmiotowym stwierdzono cechy stanu zapalnego na skórze szyi po stronie lewej, przymusowe przygiêcie g³owy do klatki piersiowej z jej
skrêceniem w lewo oraz cechy zespo³u Hornera
(opadniêcie powieki, zwê¿enie renicy po stronie
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prawej). TK mózgowia uzupe³niono badaniem TK
szyi ze wzmocnieniem kontrastowym (ryc. 1).
Ca³oæ obrazu klinicznego nasuwa³a podejrzenie ropnia okolicy przygard³owej po stronie lewej.
W znieczuleniu ogólnym, z ciêcia na szyi otworzono przestrzeñ przygard³ow¹ i ewakuowano
du¿¹ iloæ gêstej treci ropnej, któr¹ pobrano do
badania bakteriologicznego (Gemella sp.).
Treæ ropna drenowa³a siê do 6 doby po operacji. Podczas hospitalizacji obserwowano stopniowe cofanie siê objawów zespo³u Hornera.
Dziecko wypisano do domu po 2 tygodniach od
zabiegu w stanie dobrym, z zaleceniem kontroli
w warunkach ambulatoryjnych.
Omówienie

b
Ryc. 1. TK wykaza³a zbiornik p³ynowy w przestrzeni przygard³owej po stronie lewej, o wymiarach 61x48x19mm,
który rozci¹ga³ siê od podstawy czaszki do wysokoci
VC5/6. Torebka zbiornika uleg³a wzmocnieniu po podaniu kontrastu. Nie stwierdzono destrukcji przylegaj¹cych
struktur kostnych

Przedstawiamy przypadek ropnia w przestrzeni przygard³owej u 4-letniego dziecka z powodu
rzadkiego wystêpowania, a przede wszystkim ze
wzglêdu na du¿e trudnoci diagnostyczne potencjalnie bardzo niebezpiecznej choroby. Trudnoci
te wynika³y g³ównie z powodu niecharakterystycznych objawów. Nie wyst¹pi³a typowa dla ropnia
gor¹czka [2,3,4] a dominuj¹cym objawem, który
by³ powodem rozpoczêcia diagnostyki, by³ ból
g³owy.
Analiza przypadku, jak równie¿ danych z literatury [2,4] wskazuje na koniecznoæ interwencji
chirurgicznej w takiej sytuacji i dlatego szybka diagnostyka, zw³aszcza u dziecka, jest niezwykle wa¿na. Rozstrzygaj¹cym badaniem by³a TK szyi, choæ
ultrasonografia mog³oby równie¿ byæ badaniem
bardzo pomocnym. Kluczowym objawem w diagnostyce ró¿nicowej procesu ropnego przestrzeni
przygard³owej by³o pojawienie siê objawów takich jak krêcz szyi, cechy stanu zapalnego na skórze szyi oraz silne bóle g³owy [2,5].
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