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چكيده
سابقه و هدف :ائوزنوفيليک گرانولوما يک بيماري نادر است که در کودکان مذکر بيشتر و اغلب در استخوانهاي پهن و دراز رخ
ميدهد ،همچنين گاهي جمجمه و ستون فقرات را مبتال ميکند.
معرفی مورد :مورد گزارش يک پسر  6ساله است که از  20روز قبل از مراجعه دچار درد پشت شده و همزمان تب خفيف و کاهش
اشتها نيز پيدا کرده بود .در معاينه باليني تندرس لوکال بر روي دهمين مهره پشتي داشت .مطالعات تصويربرداري شامل راديوگرافي
و vertebra plana ،MRIرا در مهره دهم ،بدون راکسيون پريوستي و  bone formationنشان داد در اسکن استخواني افزايش بازجذب
راديونوکلئوتيد در مهره دهم وجود داشت.با توجه به سن ،جنس ،نماي باليني ،بررسي آزمايشگاهي و مطالعات تصويربرداري
ائوزنوفيليک گرانولوما براي بيمار مطرح شد که با بررسي بافتشناسي تاييد گرديد .با توجه به عالیم و نشانههاي بيمار ،او را با
يک  TLSOدرمان کرديم و به مدت  12ماه بيمار را تحت فالوآپ قرار داديم که در طي اين مدت درد بيمار کنترل شد و عاليم
بيمار پيشرفتي نداشت.
بحث و نتیجهگیری :ائوزنوفیلیک گرانولوما یکی از مواردی است که در تشخیصهای افتراقی درد پشت در کودکان به خصوص
در پسرها باید مورد توجه قرار بگیرد.
کلمات کلیدی :ائوزنوفیلیک گرانولوما ،ستون فقرات ،نئوپالسم استخوانی
مقدمه

کنترل سلولهاي النگرهانس مطرح کردهاند.

ائوزنوفيليک گرانولوما يک تومور خوشخيم نادر خود محدود

اين تومور اغلب بدون عالمت است يا ممکن است با يک توده

شونده است که در اثر هيستوسايتوز سلولهاي النگرهانس رخ

قابل لمس و تندرنس در استخوان درگير بروز کند.

ميدهد .اين بيماري بيشتر در کودکان و در بيش از  %90موارد در

برحسب محل درگيري عالیم ديگري نيز ممکن است وجود داشته

پسران کمتر از  10سال رخ ميدهد .بيماري ميتواند به صورت

باشد .تشخيص ائوزنوفيليک گرانولوما بر اساس مشاهده ضايعه در

ضايعات منفرد يا متعدد در سيستم اسکلتي بروز کند ،اما اغلب در

راديوگرافي ساده؛

 MRI ،CT ScanوBone Scan

يک استخوان پهن يا دراز مانند جمجمه ،دندهها ،ران و بازو رخ

نهايي با بررسي نمونه بافتشناسي از طريق بيوپسي يا خارج کردن

ميدهد و گاهي استخوان جمجمه يا ستون فقرات را نيز مبتال ميکند.

ضايعه تاييد ميشود (.)1

است و تشخيص

البته درگيري ستون فقرات واقع ًا نادر است و در صورت درگيري

ضايعه ناشي از ائوزنوفيليک گرانولوما اغلب خود محدود شونده

بيشتر بدنه مهره درگير ميشود ( .)1اتيولوژي ائوزنوفيليک گرانولوما

است و بدون هيچ درماني با گذر از کودکي به بزرگسالي بهبود

ناشناخته است اما برخي عللي مانند التهابهاي قبلي يا تومورها و

مييابد ( .)3، 2براي جلوگيري از کيفوز پيشرونده براي درمان

بيماريهاي خودايمن را به عنوان علتي براي پروليفراسيون بدون

بيماران بايد از بريس استفاده کرد (.)4 ،2
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اگر بيمار هرگونه مشکلي مانند اختالل نورولوژيک شديد داشته باشد
که محتاج درمان بيشتري باشد ،درمان توصيه شده شامل کورتاژ،
جراحي تومور يا تزريق موضعي کورتيزون است ( .)7 ،6 ،5اگر
ضايعات متعدد استخواني موجود باشد کموتراپي ،راديوتراپي و
درمان سيستميک با کورتيزون موثر است (.)7
معرفي مورد
مورد گزارش ما يک پسر  6ساله است که دچار درد پشت از  20روز
قبل از مراجعه شده بود .در ابتداي بيماري تب خفيف و کاهش اشتها
داشته و خميده راه ميرفته ،که با گذشت زمان اين عالیم از بين رفته
بودند .در هنگام مراجعه فقط از درد خفيف پشت شکايت داشت.
هيچ سابقهاي از تروما ،کاهش وزن وتعريق شبانه وجود نداشت.
در بررسي سوابق فاميلي بيمار نکته خاصي پيدا نشد.
در معاينه باليني بيمار الگوي راه رفتن و راستاي ستون فقرات
نرمال بود و اسکوليوز و کيفوز وجود نداشت .تندرنس موضعي بر
روي دهمين مهره توراسيک پيدا شد ،رفلکس آشيل چپ غايب

شکل  -1راديوگرافي ساده از مهرههاي توراسيک نشاندهنده vertebra plana

در دهمين مهره توراسيک.

بود و بابنسکي ساين در پاي چپ وجود داشت .ساير معاينات
انجام شده نرمال بود.

انجام شد ،تشخيص ائوزنوفيليک گرانولوما مورد تاييد قرار گرفت.

در بررسيهاي آزمايشگاهي آنمي خفيف و گرانولوسيتوز خفيف

در اين کودک  DTRآشيل چپ افزايش يافته بود و  Babinski signپاي

داشت .ساير بررسيها شامل  P.P.D , Coombs Wright,Wrightو CRP

چپ مثبت بود ،اما چون اين ضايعه تنها بود و هيچ يافته ديگري به

نرمال بود .سرعت رسوب گلبولهاي سرخ ( 1ساعته) بيست و پنج

نفع ضايعه نورولوژيک پيشرونده وجود نداشت ،لذا انديکاسيوني

بود که مختصري باالتر از حد نرمال بود.
در بررسيهاي تصويربرداري انجام شده ،در گرافي ساده vertebra

 planaدر دهمين مهره توراسيک ديده شد( .شکل  )1و  MRIنيز اين
يافته را تاييد کرد( .شکل )2هيچ  periostic reactionيا bone formation

در اين مهره ديده نشد ،فقط التهاب خفيف بافت نرم در اطراف آن
وجود داشت .در اسکن استخوان جذب ماده راديواکتيو در مهره
دهم افزايش يافته بود ،ساير استخوانها نرمال بودند( .شکل)3
با توجه به سن ،جنس ،تظاهرات باليني ،نتايج آزمايشگاهي و
تصويربرداري براي اين بيمار تشخيص ائوزنوفيليک گرانولوما
مطرح شد .با بررسيهاي انجام شده ساير علتها مانند بيماريهاي
عفوني (سل ،بروسلوز ،غیره و بدخيميها براي بيمار رد شد .بيمار
هيچ سابقهاي از تروما نداشت لذا شکستگي تروماتيک نيز براي
او رد شد .در نهايت از ضايعه بيوپسي تهيه و بررسي بافتشناسي

شکل  MRI -2مهرههاي توراسيک Vertebra plana :در دهمين مهره توراسيک
با التهاب خفيف بافت نرم اطراف آن.

نجفي شريف و همکاران
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ميتواند باعث عالیم نورولوژيک مانند خواب رفتگي ،لنگش و
شکستگي استخوان شود (.)10
تا به امروز هيچ تب يا نشانههاي التهاب همراه با اين بيماري گزارش
نشده است ( .)1اما مورد گزارش ما يک تب خفيف low gradeو
کاهش اشتها در شروع بيماري داشت ،لذا ما براي ارزيابي ساير
بيماريهايي که ميتوانند  vertebra planaو تب ايجاد کنند مانند
توبرکلوز ،بروسلوز و بدخيميها بيمار را بررسي کرديم .فقط يک
افزايش خفيف در سرعت رسوب گلبولهاي قرمز يک ساعته
پيدا شد و ساير آزمايشها نرمال بود .تعدادي از مطالعات افزايش
لکوسيتهاي خون و ائوزنوفيلها را تا حدود  %7در مبتاليان به
شکل  -3افزايش برداشت ماده راديواکتيو در دهمين مهره توراسيک در
.Bone scan

ائوزنوفيليک گرانولوما نشان دادند ولي سرعت رسوب گلبولهاي
سرخ اغلب نرمال است .تشخيص قطعي براساس بررسي نمونه

براي جراحي يافت نشد .ما او را تحت درمان کانزرواتيو قرار

بافتشناسي است.

داديم .براي او يک بريس توراکولومبوساکرال تجويز کرديم و به

مطالعات تصويربرداري مانند راديوگرافي سادهCT scan ،يا

بيمار و خانوادهاش آموزش داديم تا از انجام ورزشهاي شديد

براي تشخيص فعاليت و طبييعت تومور مهم است .راديوگرافي

و تروما پرهيز کند تا کيفوز پيشرونده و شکستگي براي بيمار رخ

ساده سايز ،حاشيه و  periostic reactionآن را مشخص ميکند.

ندهد .بيمار را تحت پيگيري طوالني مدت قرار داديم که تا به حال

 CT scanو  MRIسايز واقعي تومور و بافتهاي احاطه کننده آن

که يک سال از شروع بيماري ميگذرد حال عمومي بيمار خوب

را مشخص ميکنند Bone scan .با تکنسيوم ،گاليوم و يا تاليم يک

است .در معاينات که به طور متوالي براي بيمار انجام شده است

توده  enhancingرا مشخص ميکند و به راحتي ساير نقاط درگير

نکته جديدي در بيمار يافت نشد ،تندرنس بيمار بر روي مهره 10

را نيز مشخص مينمايد .از اولتراسونوگرافي ميتوان براي بيوپسي

از بين رفته است و در بررسيهاي آزمايشگاهي سرعت رسوب

تحت راهنما استفاده کرد (.)1

گلبولهاي سرخ ( 1ساعته) بيمار نرمال شده است .که همه اين

درمان اين بيماري در صورتيکه ضايعه نرولوژيک پيشرونده وجود

موارد تاييد کننده تشخيص ما ميباشد.

داشته باشد جراحي است و در غير اين صورت درمان به صورت

بهدليل نادر بودن بروز ائوزنوفيليک گرانولوما در ستون فقرات و

کانزرواتيو انجام ميشود.

همچنين جالب بودن شيوه درمان آن ما اين بيمار را به عنوان مورد

اين يک مورد نادر از ائوزنوفيليک گرانولوما در دهمين مهره توراسيک

جالب ارائه کرديم.

در يک پسر  6ساله بود .نکته مهم اين است که به ائوزنوفيليک

MRI

گرانولوما در تشخيصهاي افتراقي درد پشت کودکان بهخصوص

بحث و نتيجهگيري

در پسرها توجه داشت.

ائورنوفيليک گرانولوما يکي از تومورهاي نادر است که بيشتر در

براي درمان ضايعه منفرد ناشي از ائوزنوفيليک گرانولوما در سنين

کودکان زير  10سال رخ ميدهد .در پسران دو برابر دختران رخ

کودکي که همراه با ضايعه نرولوژيک پيشروندهاي نميباشد ،توصيه

ميدهد ( .)8اغلب در يک استخوان پهن يا دراز بروز ميكند

بر درمان حمايتي است که شامل استفاده از بريس و آموزشهاي

( ،)%70ولي گاهي در جمجمه و ستون فقرات نيز رخ ميدهد (.)9

الزم براي جلوگيري از کيفوز و شکستگي است .بعد از درمان نياز

ائوزنوفيليک گرانولوما ميتواند بدون عالمت باشد يا به صورت

است که بيمار تحت فپيگيري طوالني مدت قرار گيرد تا از بهبودي

يک تورم لوکال ،درد يا تندرنس بروز کند .بر حسب محل ،تومور

اطمينان حاصل شود.

39  شماره مسلسل1391      پاييز3 سال دهم     شماره

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

260

References
1-

Kitsoulis PV, Paraskevas G, Vrettakos A, Marini A. A case of

spontaneous disappearance of tumor detected on magnetic

eosinophilic granuloma of the skull in an adult man: a case

resonance imaging. Case report. J Neurosurg 2000; 93(2
Suppl): 312-6.

report. Cases J 2009; 2: 9144.
2-

Raab P, Hohmann F, Kuhl J, Krauspe R. Vertebral remodeling

7-

up. Spine (Phila Pa 1976) 1998; 23(12): 1351-4.
3-

8-

report of three cases. Ups J Med Sci 2008; 113(2): 209-16.

Langerhans’ cell histiocytosis of the spine. Analysis of
1740-9.
4-

5-

9-

Plasschaert F, Craig C, Bell R, Cole WG, Wunder JS, Alman
BA. Eosinophilic granuloma. A different behaviour in children

Bertram C, Madert J, Eggers C. Eosinophilic granuloma

than in adults. J Bone Joint Surg Br 2002; 84(6): 870-2.

of the cervical spine. Spine (Phila Pa 1976) 2002; 27(13):

10- Capanna R, Springfield DS, Ruggieri P, Biagini R, Picci

1408-13.

P, Bacci G, et al. Direct cortisone injection in eosinophilic

Huang W, Yang X, Cao D, Xiao J, Yang M, Feng D, et al.

granuloma of bone: a preliminary report on 11 patients. J

Eosinophilic granuloma of spine in adults: a report of 30
cases and outcome. Acta Neurochir (Wien) 2010; 152(7):
6-

Ando A, Hatori M, Hosaka M, Hagiwara Y, Kita A, Itoi E.
Eosinophilic granuloma arising from the pelvis in children: A

Yeom JS, Lee CK, Shin HY, Lee CS, Han CS, Chang H.
twenty-three cases. Spine (Phila Pa 1976) 1999; 24(16):

Rawlings CE, 3rd, Wilkins RH. Solitary eosinophilic
granuloma of the skull. Neurosurgery 1984; 15(2): 155-61.

in eosinophilic granuloma of the spine. A long-term follow-

Pediatr Orthop 1985; 5(3): 339-42.
11- Greis PE, Hankin FM. Eosinophilic granuloma. The

1129-37.

management of solitary lesions of bone. Clin Orthop Relat

Kamimura M, Kinoshita T, Itoh H, Yuzawa Y, Takahashi

Res 1990; (257): 204-11.

J, Ohtsuka K. Eosinophilic granuloma of the spine: early

J Army Univ Med Sci. 2012 October; 10 (3) : 257-260

35

Eosinophilic granuloma in tenth thoracic vertebra:
A case report
Sharif Najafi1, *Alireza Emadi2, Mohadeseh Azadvari3
Received: 7 Apr 2012

Accepted: 25 Jul 2012

Abstract
Background: Eosinophilic granuloma is a rare disease that more occurs in children especially bays. It
usually presents in flat and long bones. Sometimes skull and vertebral spine is affected.
Case Report: The Case was a 6 years old boy that had back pain from 20 days ago. In physical exam
we found a local tenderness on tenth thoracic vertebra. Imaging study includes X-ray and MRI revealed
vertebra plana on tenth thoracic vertebra without any periostic reaction or bone formation. Bone scintigraphy
showed increased radiotracer uptake only in the tenth thoracic vertebra. With attention to age, gender,
clinical features, lab data and imaging study we suspected an eosinophilic granuloma for this patient that
histological examination confirmed it. With considering to patient’s signs, conservative treatment include
thoracolumbosacral brace and long term follow up was used.
Conclusion: One of the differentional diagnosis of backpain in children specially in boys is Eosinophilic
granuloma.
Keywords: Eosinophilic Granuloma, Bone Neoplasm, Spine
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