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Bucure¿ti

HEMIHIPOTROFIE STÂNGÅ SECUNDARÅ
UNEI HEMIATROFII CEREBELOASE IPSILATERALE PRIN

COMPRESIE TUMORALÅ

PREZENTARE CAZ

ABSTRACT
We report the case of a 23 year old male found to have an extraaxial posterior fossa tumor which showed an unusually protracted
evolution despite it’s unfavourable localisation. The clinical examination reveals significant hypotrophy of the left side of the patient’s
body that could not be fully explained solely on the basis of our present knowledge about the relationship between neuropathologic
processes and growth retardation. This case seems a good opportunity for the authors to promote the idea of cerebellum and
cerebellar pathways involvement in the development of the musculo – skeletal system together with the well – established role of the
corticospinal pathways.
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REZUMAT
Prezentåm cazul unui tânår în vârstå de 23 de ani, diagnosticat cu tumorå extranevraxialå de foså posterioarå, cu evolu¡ie neobi¿nuit
de îndelungatå pentru aceastå localizare, la care examenul clinic deceleazå o importantå hipotrofie secundarå a hemicorpului stâng
pentru care autorii articolului nu gåsesc o explica¡ie patogenicå convenabilå în lumina cuno¿tin¡elor actuale despre interrela¡ia
patologie neurologicå – tulburåri de dezvoltare somaticå. Cazul ni s-a pårut un bun prilej pentru a avansa ipoteza implicårii cerebelului
¿i a cåilor cerebeloase alåturi de cåile corticospinale în procesul dezvoltårii musculo-scheletale.
Cuvinte cheie: Hemihipotrofie; tumori; foså posterioarå

 PREZENTAREA CAZULUI

 Pacientul D.D., în vârstå de 23 ani, este diagnos-
ticat la vârsta de 10 ani, pe fond de cefalee, ame¡eli,
vårsåturi repetate, tulburåri de mers ¿i echilibru, dar
¿i pe baza unui examen RMN cerebral efectuat cu
aceastå ocazie cu proces infiltrativ de trunchi cerebral.

Dupå o perioadå relativ lungå (cca 13 ani) de
evolu¡ie clinicå silen¡ioaså se interneazå la Institutul
de Boli Cerebro-vasculare „Vlad Voiculescu“ (IBCV)
pentru ame¡eli, tulburåri de mers ¿i echilibru, tulburåri
de vedere, diplopie intermitentå ¿i scåderea acuitå¡ii
auditive la urechea stângå. Din antecedentele persona-
le patologice ale pacientului re¡inem cå a fost operat
la vârsta de 5 ani pentru torticolis.

Examenul somatovisceral ¿i neurologic la internare:
• nistagmus orizontal în privirea lateralå stângå;
• ochiul drept nu face convergen¡a, diplopie inter-

mitentå (afirmativ), neeviden¡iatå înså pe parcursul
internårii actuale;

• facies cu asimetrie constitu¡ionalå ¿i cu parezå
facialå perifericå stângå ¿i sincinezii la probele
dinamice;

• cofozå a urechii stângi;
• vorbire disfonicå moderatå, parezå a vålului pala-

tin de partea stângå, cu deviere a luetei de partea
dreaptå la probele dinamice;

• ataxie a membrelor stângi eviden¡iatå prin proba
Drågånescu-Voiculescu la membrul superior ¿i
prin proba mersului pe vârfuri ¿i cålcâie la membrul
inferior stâng;

• reflexe osteotendinoase (ROT) diminuate global;
• reflexe cutanate plantare în flexie bilateral;
• u¿or retard mental – pacientul în prezent nu are

ocupa¡ie; nivel de pregåtire mediu.
Examenele de laborator au fost în limite normale.

S-a efectuat ulterior un examen RMN cerebral (cu
administrare de substan¡å de contrast paramagneticå)
ce a eviden¡iat (figura 1):
• hipoplazia emisferului cerebelos stâng;
• masa extranevraxialå dezvoltatå la nivelul ventri-

culului IV ce infiltreazå probabil pedunculul cere-
belos mijlociu stâng ¿i se extinde prin orificiile

Figura 1
Aspectul RMN cerebral
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Luschka stâng ¿i Magendie, cu dimensiuni maxime
15/28 mm, hipersemnal T2, hiposemnal T1 intens
gadolinofilå; forma¡iunea determinå edem perile-
zional moderat, este acolatå pe bulbul rahidian,
este intens vascularizatå, având raporturi cu artera
vertebralå ¿i artera cerebeloaså postero-inferioarå
de partea stângå;

• sistem ventricular supratentorial cu dimensiuni
normale;

• structuri mediane în pozi¡ie normalå.
S-a pus astfel diagnosticul de tumorå de foså poste-

rioarå ¿i s-a efectuat un consult neurochirurgical care
a recomandat temporizarea interven¡iei chirurgicale,
dat fiind aspectul clinic lent evolutiv ¿i a raportului
risc-beneficiu net în favoarea tratamentului conser-
vator.

S-a recomandat regim igieno-dietetic cu evitarea
excitan¡ilor de tip cafea, alcool, ceai, expunere la soare,
agita¡ie, efort fizic, tratament depletiv ¿i antiedema-
tos cerebral pe perioade scurte (acetazolamidå, dexa-
metazonå) în caz de reapari¡ie a cefaleei ¿i/sau a
accentuårii ataxiei sau diplopiei.

DISCUºII

Tumorile de foså posterioarå pun probleme spe-
ciale de diagnostic ¿i, mai ales, de abordare terapeuticå,
diversele tipuri histopatologice având inciden¡å diferitå
pe grupe de vârstå.

La nivelul fosei posterioare se descriu mai multe
repere anatomice ¿i, în func¡ie de ele, tumorile pot fi
grupate astfel (1):
• tumori de linie medianå care se subîmpart în tumori

de vermis cerebelos ¿i de ventricul IV: medulo-
blastomul ¿i alte tumori neuroectodermale primi-
tive, ependimom, subependimom, ependimoblas-
tom, papilom de plex coroid, germinoame, tera-
toame si tumori de trunchi cerebral: astrocitoame,
glioblastom multiform;

• tumori de emisferå cerebeloaså: astrocitom, heman-
gioblastom, chist dermoid;

• tumori de unghi pontocerebelos: neurinoame (de
acustic, de trigemen, al ultimelor perechi de nervi
cranieni), papilomul primar de unghi pontocerebe-
los, meningioame;

• alte tumori: metastazele de foså posterioarå, me-
ningioamele de foså posterioarå, tumorile cranio-
spinale, tumorile de glomus jugular.
 La copil, în aceastå localizare, cele mai frecvente

tumori sunt, în ordine descrescåtoare: meduloblasto-
mul (¿i alte tumori neuroectodermale primitive) –
20-25%, astrocitomul cerebelos de grad 1-2 (cu
malignitate reduså), ependimomul de ventricul IV,
astrocitomul de trunchi, de grad 1-2.

Simptomatologia este polimorfå, dar se pot indivi-
dualiza câteva sindroame:
• sindromul de hipertensiune intracranianå;
• sindroame neurologice de localizare: sindromul de

linie medianå, sindromul de emisferå cerebeloaså,
sindromul de unghi pontocerebelos – specific
pentru tumorile cu aceastå localizare, sindromul
de trunchi cerebral. Pe måsurå ce masa tumoralå
cre¿te în dimensiuni, la tabloul clinic ini¡ial, relativ
specific se adaugå noi semne ¿i simptome prin
invazia sau compresia structurilor învecinate få-
când practic imposibil diagnosticul clinic de locali-
zare anatomicå;

• semne somatice.
Examenele imagistice sunt decisive pentru diag-

nosticul pozitiv, de localizare, stadializare tumoralå
¿i, uneori, pentru stabilirea tipului de tumorå. Examenul
computer tomografic, obligatoriu cu substan¡å de con-
trast ¿i, mai ales, cel de rezonan¡å magneticå, dife-
ren¡iazå net sediul, forma ¿i volumul tumorii.

Debutul clinic real al tumorii pare så se situeze la
vârsta de 5 ani, când pacientul a prezentat laterocolis
interpretat gre¿it la acea datå ca torticolis; evolu¡ia
ulterioarå a fost fluctuantå, cu semne de hipertensiune
intracranianå alternând cu semne de localizare, dar
per ansamblu a fost benignå, sugerând o localizare
primar extranevraxialå cu compresia/invadarea ulte-
rioarå a structurilor nevraxiale învecinate.

În aceastå localizare, o aten¡ie aparte trebuie acor-
datå tumorilor primar intranevraxiale (mai ales de
trunchi) care printr-o dezvoltare exofiticå mai pu¡in
obi¿nuitå pot avea similitudini clinico-imagistice cu
un neurinom de acustic, un ependimom de ventricul
IV sau orice altå tumorå extranevraxialå (2). Min ¿i
colaboratorii au descris câteva cazuri ¿i au elaborat
criterii imagistice (RMN) care så faciliteze diferen¡ierea
preoperatorie între masele tumorale intra- ¿i extrane-
vraxiale, dezvoltate la nivelul fosei posterioare (2);
astfel, interfa¡a tumorå-¡esut cerebral ¿tearså, mai pu¡in
conturatå, edemul peritumoral în cantitate importantå
¿i, în cazul neurinomului de acustic, invadarea precoce
a canalului auditiv intern ipsilateral; toate pledeazå
pentru o tumorå cu punct de plecare extranevraxial.
În contrast, o interfa¡å tumorå-structuri nevraxiale mai
netå, un edem perilezional în cantitate reduså sau
absent ¿i lipsa invadårii canalului auditiv intern sau
interesarea tardivå a acestuia indicå cu mare proba-
bilitate un proces tumoral intranevraxial.

 În urma afectårii evidente a emisferului cere-belos
stâng (ce prezintå hipotrofie marcatå), a cåilor lungi
ipsilaterale de la nivelul trunchiului cerebral (fårå
extindere dincolo de linia medianå) ¿i a prezen¡ei
hipotrofiei dobândite (citatå foarte rar în literatura de
specialitate), de cauzå neurologicå, a hemicorpului
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stâng se pune problema patogeniei acestei tulburåri
de dezvoltare. Hemihipotrofia/hemihipertrofia unei
jumåtå¡i de corp este o entitate clinicå rarå (mult mai
frecvent se citeazå hemiatrofia facialå) ¿i poate apårea
în mai multe contexte etiopatogenice poate fi: geneti-
cå, precum în sindromul Russel-Silver, cu transmitere
autozomal-dominantå, ce asociazå hemihipertrofia
membrelor unui complex malformativ musculo-
scheletal, neurologic ¿i endocrinologic caracteristic,
congenitalå, cu debut în copilårie înaintea vârstei de
20 de ani, ¿i evolu¡ie progresivå (hemiatrofia facialå
progresivå sau sindromul Parry-Romberg), rareori
extinså la hemicorpul ipsilateral (3) sau secundarå unor
diferite afec¡iuni ortopedice sau neurologice (4, 5).

Cauzele neurologice care opereazå în patogenia
anomaliei survin invariabil în perioada prepubertarå,
adicå în perioada de maximå dezvoltare a sistemului
osteo-articular. Atunci când sunt afectate cortexul mo-
tor ¿i, frecvent, regiunile adiacente ale lobului parietal
sau cåile corticospinale (a¿a cum se întâmplå cel mai
adesea în hemiplegiile infantile de cauze hipoxic-is-
chemice, survenite în perioada pre-, peri- sau postnata-
lå) se produc, dupå luni sau ani, amiotrofii, tulburåri
trofice cutanate ¿i vasomotorii ¿i mai ales tulburåri trofice
ale oaselor care råmân mai scurte decât cele normale ¿i
prezintå radiografic osteoporozå, rezultând în final un
retard evident al dezvoltårii întregului hemicorp de
partea opuså cu apari¡ia hemihipotrofiei, persistentå în
via¡a adultå (6, 7); tumorile medulare cervicale pot
conduce, de asemenea, la o astfel de anomalie prin
acela¿i mecanism al infiltrårii preponde-rente a fascicu-
lului piramidal de partea opuså hemihi-potrofiei.

În leziuni extinse ale coarnelor anterioare ale må-
duvei spinårii sau ale rådåcinilor anterioare ale nervilor
spinali poate apårea o hipotrofie a membrului ipsila-
teral (superior, inferior sau ambele) corespunzåtor
nivelului lezional; o astfel de situa¡ie se întâlne¿te,
clasic, la pacien¡ii cu sechele post-poliomielitice.

Hemihipotrofia stângå predominant facialå (figura
2) întâlnitå la acest pacient cunoa¿te o dublå patogenie:
una evidentå, prin infiltrarea tumoralå a nucleului
pontin ¿i trunchiului nervului facial stâng care explicå
asimetria facialå la un pacient cu parezå facialå perife-
ricå cronicå cu debut prepubertar ¿i o alta mai obscurå,
responsabilå de tulburarea de dezvoltare a restului
hemicorpului afectat, dar care cu siguran¡å nu se poate
datora compresiunii tumorale la nivelul trunchiului
(evidentå imagistic), a fasciculului piramidal ipsilateral,
care ar fi putut conduce cel mult la o hemihipotrofie
dreaptå; se poate exclude, de asemenea, din ipoteza
cauzalå o hemiparezå stângå prin afectarea prealabilå
a fasciculului corticospinal drept (posibilå, teoretic,
cel pu¡in prin sindrom Oliver-Gibbs sau prin infiltrarea
edematoaså peritumoralå tranzitorie produså în perioada

asimptomaticå) deoarece la examenul clinic lipsesc
atât deficitul motor sau senzitiv, cât ¿i elemente  fruste
ale sindromului piramidal de partea hipotroficå. De
asemenea, hipotrofia marcatå a emisferului cerebelos
stâng poate fi privitå ca o tulburare primarå de
dezvoltare a sistemului nervos central ¿i se poate
specula cå la acest pacient coexistå în cadrul unui
complex malformativ al sistemului nervos central, de¿i
nedemonstratå imagistic, o hipotrofie a emisferului
cerebral controlateral sau doar o afectare a fasciculului
piramidal care så explice hemihipotrofia jumåtå¡ii stângi
a corpului. Hipotrofia emisferului cerebelos stâng pare
så fie totu¿i o consecin¡å mai logicå a compresiunii
îndelungate exercitate de procesul tumoral învecinat
printr-un proces de encefalomalacie ¿i poate fi chiar
cauza principalå a anomaliei hemicorpului ipsilateral.
Ceea ce frapeazå la examenul clinic este ataxia marca-
tå a membrelor stângi; într-adevår, putem deduce din
datele prezentate cå afectarea de orice naturå (degene-
rativå, tumoralå, vascularå, inflamator-infec¡ioaså etc)
survenitå obligatoriu prepubertar a cerebelului sau a
conexiunilor aferente sau eferente ale acestuia poate
avea un rol decisiv în tulburårile de dezvoltare soma-
ticå (8), dar ipoteza necesitå confirmare ¿i prin studii
riguroase ulterioare, dat fiind faptul cå în materialul
bibliografic consultat de autorii articolului nu se regå-
sesc asocierile patologice particulare men¡ionate în
acest studiu de caz.

O altå particularitate a cazului o reprezintå evolu¡ia
benignå ¿i relativ îndelungatå a tumorii chiar ¿i în
absen¡a unui tratament specific chirurgical, radio- sau
chimioterapic. Corela¡iile clinice, imagistice ¿i nu în
ultimul rând evolutive fac, totu¿i, dificilå o evaluare a
tipului tumoral: autorii articolului considerå cå tumora
este primar extranevraxialå, iar diagnosticul diferen¡ial
se face între un ependimom de ventricul IV cu

Figura 2
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extindere lateralå precoce prin foramenele Luschka
¿i Magendie cu compresie a trunchiului cerebral ¿i a
emisferului cerebelos adiacente ¿i invazie secundarå
a structurilor latero-bulbo-pontine (de¿i lipse¿te hidro-
cefalia obstructivå, frecventå pentru aceste tumori),
un astrocitom focal de trunchi cu grad de malignitate
reduså ¿i cu dezvoltare exofiticå, un astrocitom cere-
belos stâng cu extindere anterioarå ¿i, mai ales pe baza
inciden¡ei sale ridicate, meduloblastomul (sau altå
tumorå neuroectodermalå primitivå) cu dezvoltare
anterolateralå neobi¿nuitå; neurinomul de acustic ¿i
alte tumori primare ale unghiului pontocerebelos au
un tablou clinic ¿i imagistic caracteristice, diferite de
cele ale cazului prezentat ¿i nu pun probleme deosebite
de diagnostic diferen¡ial.

Datoritå infiltrårii ¿i compresiunii structurilor vitale
de la nivelul trunchiului cerebral, diferen¡ierea între
o tumorå intra- sau extranevraxialå nu mai are, totu¿i,
o importan¡å practicå la fel de mare: din punct de
vedere al tratamentului, excizia radicalå a unei tumori
aflate în acest stadiu evolutiv nu este indicatå deoare-
ce poate conduce la deficite neurologice reziduale
severe ¿i de aceea se recomandå fie chirurgia de tip
„debulking“ de reducere a masei tumorale, comple-
tatå ulterior cu radio sau chimioterapia forma¡iunii

BIBLIOGRAFIE

1. Ciurea AlV, Constantinovici Al – Ghid practic de neurochirurgie,
237-259, Editura Medicalå, 1997.

2. Min SA, Jackler RK – Exophytic Brain Tumors Mimicking Primary Lesions
of the Cerebellopontine Angle. The Laryngoscope, 107, 466-471, 1997.

3. Stone J – Parry-Romberg syndrome. Neurology, 61, 674-676, 2003.
4. Finch GD, Dawe CJ – Hemiatrophy. Journal of Pediatric

Orthopaedics, 23: 99-101, 2003.

reziduale, fie låsarea pe loc a tumorii, tratament
medical conservator ¿i urmårirea clinico-imagisticå
atentå a bolnavului.

CONCLUZII

Tulburårile de dezvoltare somaticå de tip localizat
cu diferite pattern-uri (de tip hemihipotrofie sau
hipotrofia doar a unui segment al corpului) survenite
în cadrul unor afec¡iuni neurologice al cåror debut se
situeazå în perioada prepubertarå au o patogenie pu¡in
cunoscutå în prezent, dar în care se atribuie un rol
primordial leziunilor de la nivelul cortexului motor
primar, a ariei parietale adiacente cu rol de integrare
senzitivo-motorie ¿i a cåilor motorii, în particular a
tractului corticospinal. Articolul de fa¡å î¿i propune,
pornind de la observa¡ii clinico-imagistice, så aducå
în discu¡ie implicarea foarte probabilå ¿i a altor cåi
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