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PREZENTAREA CAZULUI

Debutul afec¡iunii pacientei C.S. în vârstå de 64
de ani pare a se situa în luna ianuarie 2006 când
aceasta remarcå voce rågu¿itå, cu agravare progre-
sivå, la care se adaugå ulterior tulburåri de degluti¡ie
intermitente pentru lichide, de asemenea cu evolu¡ie
progredientå.

Pentru simptomatologia descriså, pacienta este
internatå la începutul lunii septembrie 2006 la
Spitalul O.R.L. „Prof. Dr. D. Hociotå“, unde exa-
menul clinic ¿i fibroscopia au relevat: parezå de
coardå vocalå stângå în pozi¡ie paramedianå, insu-
ficien¡å gloticå în fona¡ie ¿i parezå de nerv hipoglos
stâng; audiograma a eviden¡iat hipoacuzie neuro-
senzorialå bilateralå moderatå. Dupå excluderea
cauzelor O.R.L. ale afec¡iunii, pacienta este în-
drumatå cåtre Clinica de Neurologie a Institutului
de Boli Cerebrovasculare „Prof. Dr. V. Voiculescu“
(IBCV), unde aceasta se interneazå pe data de
15.09.2006.

La internarea la IBCV examenul somatovisceral
a adus rela¡ii normale, iar cel neurologic a relevat:

• tulburåri de degluti¡ie pentru lichide, dar cu
reflexe de fund de gât påstrate;

• disfonie marcatå;

• umår stâng coborât, hipotrofia marcatå a
fasciculului descendent al mu¿chiului trapez
stâng, cu adâncirea fosei supraspinoase stângi;
coarda mu¿chiului sternocleidomastoidian stâng
foarte mult sub¡iatå, atât în repaus cât ¿i la probele
dinamice. S-a eviden¡iat, de asemenea, scåderea
marcatå a for¡ei musculare segmentare la nivelul
mu¿chilor sternocleidomastoidian ¿i trapez de
partea stângå (figura 1);
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REZUMAT
Prezentåm cazul unei paciente, în vârstå de 64 de ani, diagnosticatå cu schwannom de foramen jugular stâng al cårui debut ¿i
evolu¡ie clinicå ulterioarå au impus diagnosticul diferen¡ial cu afec¡iuni din sfera ORL (oto-rino-laringologie)  ¿i leziuni primar intranevraxiale
de foså cerebralå posterioarå. Examenul IRM cerebral ¿i de bazå de craniu a fost decisiv pentru diagnosticul pozitiv, aducând date
care au fost confirmate ulterior de aspectul lezional intraoperator ¿i de examenul anatomopatologic.
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ABSTRACT
We report the case of a 64-year old female found to have a left jugular foramen schwannoma; the differential diagnosis with E.N.T.
(ear-nose-throat) diseases and primary intraaxial posterior cerebral fossa lesions was unequivocally required by the clinical onset
and course of the patient’s condition. Brain and skull base MRI coupled with intraoperatory and pathologic findings proved ultimately
decisive for the diagnosis of the tumor.
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Figura 1 (a)
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• limba deviazå la stânga în protruzie, u¿oarå
hemiatrofie lingualå stângå (figura 2);

Examenul de rezonan¡å magneticå (IRM)
cerebral nativ ¿i cu substan¡å de contrast paramag-
neticå a fost decisiv (figura 3) eviden¡iind în regi-
unea foramenului jugular stâng o forma¡iune ova-
larå, hipointenså în secven¡ele T1, hiperintenså în
T2 ¿i captantå cu dimensiuni maxime de 14/15/25
mm. Forma¡iunea este situatå posterior de artera
carotidå stângå care este deplasatå spre anterior,
dar care î¿i påstreazå fluxul normal. Aspectul fusi-
form al leziunii precum ¿i priza sa de contrast ar fi
compatibile cu un schwannom de foramen jugular.
Pe angiografia efectuatå nu se depisteazå vase mal-
formative, totu¿i rezolu¡ia angio-IRM este limitatå.
Lipsa traiectelor vasculare ar exclude un paragang-
liom. Tumora este bine delimitatå ¿i nu se constatå
modificåri infiltrative în jur. Spa¡iile lichidiene peri-
bulbare, bulbul ¿i puntea sunt normale ¿i de ase-
menea, sinusul transvers stâng aflat în vecinåtate.
Nu s-au eviden¡iat alte modificåri imagistice pato-
logice în particular în fosa posterioarå.

Figura 1 (b)

Figura 2

• u¿oarå ataxie stângå;
• probele de parezå au fost negative ¿i nu s-au

eviden¡iat tulburåri de sensibilitate sau reflexe
patologice;

• examenul obiectiv al celorlal¡i nervi cranieni
a fost în limite normale;

Examenele de laborator au fost în limite normale
cu excep¡ia hipercolesterolemiei. Rela¡ii normale
au furnizat ¿i examenele electrocardiografic, elec-
troencefalografic ¿i radiografia pulmonarå.

Punc¡ia lombarå a eviden¡iat lichid cefalorahi-
dian (LCR) macroscopic, biochimic ¿i citologic în
limite normale.

Poten¡ialele evocate auditive au aråtat laten¡e de
trunchi cerebral normale.

Figura 3

Pacienta este transferatå la Clinica de Neuro-
chirurgie a IBCV în vederea interven¡iei chirur-
gicale. Se practicå un abord „în croså“ occipital
stâng cu extensie în regiunea cervicalå, se eviden-
¡iazå foramenul jugular stâng unde se descoperå o
micå forma¡iune tumoralå ovalarå gålbuie, cu di-
mensiuni de 14/15 mm cu aspect macroscopic de
schwannom apar¡inând de nervul spinal accesor.
Forma¡iunea este bine delimitatå ¿i nu invadeazå
structurile vecine. Tumora a fost extirpatå în totali-
tate, iar examenul anatomopatologic a confirmat
diagnosticul de schwannom. Evolu¡ia post-opera-
torie a fost favorabilå cu ameliorarea în principal a
ataxiei ¿i în mai micå måsurå a semnelor de afectare
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a nervilor cranieni inferiori, fårå deficite neurologice
suplimentare, dar cu persisten¡a amiotrofiilor men-
¡ionate mai sus.

DISCUºII

Tumorile de foramen jugular se situeazå, ca frec-
ven¡å, printre cele mai rare forma¡iuni intracraniene
prezentând particularitå¡i diagnostice ¿i terapeutice
legate în primul rând de localizarea anatomicå.
Diagnosticul lor diferen¡ial include atât leziuni
locale primare (neoplazice dar ¿i non-neoplazice),
cât ¿i determinåri secundare ale unor boli sistemice.

Paraganglioamele, tumori benigne, lent-evolu-
tive ¿i hipervascularizate, dezvoltate din celule non-
cromafine paraganglionare reprezintå circa jumå-
tate (1,7) din neoplasmele cu aceastå localizare,
fiind urmate ca frecven¡å de schwannoamele nervilor
cranieni inferiori (IX, X ¿i XI) cu 16-17% ¿i de
meningioame cu 10%. (1). Se citeazå, mai rar, ¿i
alte leziuni tumorale primare sau secundare: con-
droame, condrosarcoame, plasmocitoame, coleste-
atoame, chisturi epidermoide, metastaze carcino-
matoase sau limfomatoase, carcinomatoza sau
limfomatoza meningealå; în practica clinicå este
necesarå, de asemenea, cunoa¿terea patologiei non-
tumorale a regiunii: ectazia bulbului jugular, trom-
boza venei jugulare interne, anevrismul carotidian,
abcese ¿i alte procese infec¡ioase locale, sarcoidoza,
traumatismele. De multe ori, procese patologice din
regiunile învecinate pot afecta prin extindere conti-
guå, structurile anatomice de la nivelul foramenului
jugular, cum se întâmplå frecvent în cazul tumorilor
de unghi ponto-cerebelos sau în schwannoamele
de hipoglos (2).

Schwannoamele intracraniene afecteazå în mod
inegal nervii cranieni: de departe, cel mai frecvent
este neurinomul de acustic (90%), urmat de cel
trigeminal ¿i de cel facial; la polul opus se aflå nervii
cranieni III, IV, VI ¿i XII, practic excep¡ional „pur-
tåtoare“ ale unei astfel de tumori. Schwannoamele
„non-acustice“ reprezintå abia 10% din totalul ne-
urinoamelor intracraniene, iar schwannoamele de
foramen jugular doar 2-4% (3). Neurinoame mul-
tiple (ca de exemplu combina¡ii de schwannoame
acustice bilaterale cu neurinoame de foramen ju-
gular) se pot întâlni în neurofibromatoza de tip 2 ¿i
se pot asocia unor alte tipuri tumorale ca menin-
gioamele sau ependimoamele (4).

Schwannoamele de foramen jugulare au o frec-
ven¡å crescutå în decadele 4-5 de via¡å (2), fårå
diferen¡iere netå între sexe sau grupuri rasiale. Ele
pot avea ca punct de plecare oricare dintre nervii
cranieni IX, X sau XI, de¿i se citeazå cu o frecven¡å

u¿or crescutå patologia de nerv accesor. Ca ¿i în
cazul celorlalte schwannoame, se descriu 2 tipuri
histopatologice: tipul Antoni A cu o structurå mai
„compactå“ ¿i tipul Antoni B cu o structurå mai
laxå, frecvent cu spa¡ii chistice; probabilitatea apa-
ri¡iei zonelor chistice este mai mare pe måsura cre¿-
terii dimensiunilor masei tumorale (4).

În mod caracteristic, schwannoamele de foramen
jugular au un aspect fusiform, dar pot îmbråca
uneori un aspect sferic ¿i alteori „în halterå“ cu o
por¡iune intra ¿i cealaltå extracranianå. Au o cre¿tere
lentå ¿i se extind de-a lungul traiectului nervului
din care au luat na¿tere: intracranian evolueazå în
direc¡ie supero-medialå cåtre fa¡a lateralå a trun-
chiului ¿i cåtre cerebel, dar ¿i cåtre unghiul ponto-
cerebelos sau canalul hipoglosului dând semne de
compresie a acestor structuri nevraxiale sau a ner-
vilor cranieni învecina¡i, iar caudal se pot extinde
extracranial la nivelul spa¡iului carotidian nazo-
faringian putând comprima sau deforma artera caro-
tidå internå sau bulbul venei jugulare, rareori înså
cu semne de alterare a fluxului sanguin intravas-
cular (5).

Neurinoamele nu au tendin¡a la invazia sau infil-
trarea structurilor vecine ¿i pot lårgi foramenul
jugular prin compresie tumoralå påstrând înså intact
conturul osos deoarece nu au tendin¡a la distruc¡ie
osoaså (ca în cazul paraganglioamelor) sau la hiper-
ostozå (caracteristicå meningioamelor).

Tabloul clinic al tumorii este variabil ¿i poate
orienta gre¿it cåtre o afec¡iune din sfera ORL, dacå
debuteazå prin disfonie (cum este cazul pacientei
C.S.) sau hipoacuzie unilateralå (extindere precoce
la nervul acustico-vestibular ipsilateral). Ulterior,
la semnele ¿i simptomele de debut se asociazå, de
regulå, elementele unui sindrom Vernet clasic
cunoscut ¿i ca sindromul de gaurå ruptå posterioarå,
facilitând astfel diagnosticul de localizare anatomicå
(disfonie, tulburåri de degluti¡ie, „semnul cortinei“,
diminuarea sau abolirea reflexelor de fund de gât,
hipoestezie la nivelul limbii ¿i palatului moale, scå-
derea for¡ei musculare ¿i tardiv amiotrofii ale mu¿-
chilor sternocleidomastoidian ¿i trapez); aspectul
clinic se poate complica înså cu semne de afectare
cerebeloaså sau a cåilor lungi senzitivo-motorii
intranevraxiale ¿i poate sugera eronat o patologie
de trunchi cerebral sau cu paralizie ¿i fascicula¡ii
de hemilimbå, uneori cu un sindrom Claude-Ber-
nard-Horner prin afectarea simpaticului pericaro-
tidian ¿i atunci ne aflåm în fa¡a unor sindroame
Collet-Sicard-like sau chiar Villaret-like care lårgesc
considerabil spectrul afec¡iunilor etiopatogenice ce
trebuie luate în considerare.
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Subliniem, de asemenea, cå aspectul clinic al
pacientei descrise, prin prezen¡a ataxiei asociatå la
parezele multiple de nervi cranieni inferiori, ne-ar
fi putut orienta gre¿it cåtre o leziune de trunchi
cerebral, ¿i în particular laterobulbarå, dar consi-
deråm cå în acest caz afectarea cerebeloaså este
consecin¡a directå a compresiunii (¿i nu a invaziei)
exercitate de tumorå, cu valoare falså de localizare
anatomicå.

Examenele imagistice, ¿i în special examenul de
rezonan¡å magneticå cerebralå (IRM) sunt deci
obligatorii în demersul diagnostic dat fiind cå tabloul
clinic este deseori nespecific ¿i poate fi în¿elåtor.
Examenul IRM este de elec¡ie – schwannoamele
de foramen jugular apar ca mase tumorale în general
omogene, bine delimitate, sferice sau fusiforme, ra-
reori în formå de „halterå“ („dumbbell“) cu o por-
¡iune intra ¿i cealaltå extracranianå; apar izo- sau
hipointense fa¡å de parenchimul cerebral în sec-
ven¡ele T1-ponderate, hiperintense în secven¡ele
T2-ponderate (dar u¿or hipointense în compara¡ie
cu LCR-ul), cele cu dimensiuni mai mici capteazå
omogen substan¡a de contrast paramagneticå, iar
cele mai mari pot capta heterogen datoritå prezen¡ei
zonelor chistice (cu histopatologie de tip Antoni B)
(4); fiind tumori de regulå hipovascularizate, nu
prezintå aspecte de tip „flow void“ ca paragan-
glioamele (care sunt tumori hipervascularizate).
Lipse¿te, de asemenea, „semnul cozii“ – „dural tail“
caracteristic meningioamelor. Pot comprima ¿i dis-
loca structurile vasculare vecine (vena jugularå in-
ternå sau artera carotidå internå), dar de regulå nu
le invadeazå ¿i nu le altereazå fluxul sanguin nor-
mal, decât atunci când ating dimensiuni apreciabile.
Un diagnostic IRM fals pozitiv poate fi pus în con-
di¡iile unui flux sanguin încetinit la nivelul bulbului
jugular, în timp ce examenul cu sec¡iuni anatomice
prea groase poate fi fals-negativ în cazul tumorilor
de mici dimensiuni (4).

Examenul computer-tomografic (CT) cerebral
aduce date pu¡ine pentru diagnostic: majoritatea
schwannoamelor sunt izodense fa¡å de parenchimul
cerebral ¿i pot trece neobservate ¿i datoritå artefac-
telor de foså posterioarå, astfel cå pot fi vizualizate
cu grad scåzut de defini¡ie anatomicå doar tumorile
mari sau hiperdense sau cele care prezintå (în mod
excep¡ional) zone de calcificare sau de hemoragie
intratumoralå (4).

Examinarea CT (prin fereastra osoaså) este înså
superioarå IRM-ului cerebral în definirea modifi-
cårilor osoase induse de tumorå la nivelul bazei
craniului, aråtând o lårgire a foramenului jugular
cu påstrarea intactå a corticalei osoase. Angiografia
cu substrac¡ie digitalå (DSA) aratå aspecte diferite

în paraganglioame (hipervasculariza¡ie tumoralå)
unde poate fi utilå în evaluarea preoperatorie a
acestora fa¡å de schwannoame care apar de regulå
hipovascularizate la aceastå explorare (4).

Neurinoamele de foramen jugular au un ritm de
cre¿tere scåzut ¿i o evolu¡ie clinicå lent-progresivå,
majoritatea studiilor demonstrând cå existå un in-
terval de timp destul de lung de la debutul simpto-
matologiei ¿i pânå la instituirea måsurilor tera-
peutice. Tratamentul de elec¡ie este abla¡ia chirur-
gicalå a tumorii care, în majoritatea cazurilor, este
pretabilå la excizie completå datoritå delimitårii nete
fa¡å de structurile învecinate (6). Riscul de recuren¡å
postoperatorie este scåzut. Este recomandabilå
abordarea multidisciplinarå, din echipa operatorie
fåcând parte obligatoriu un neurochirurg ¿i un spe-
cialist ORL.

În majoritatea situa¡iilor este preferabil abordul
combinat occipital cu mastoidectomie ¿i latero-
cervical pentru a avea un acces cât mai bun la masa
tumoralå intraforaminalå ¿i la extensiile sale intra
¿i extracraniene. Complica¡iile post-operatorii cele
mai frecvente sunt deficitele nervilor cranieni in-
feriori (nou apårute) ¿i fistula LCR (ce predispune
la meningitå bacterianå), iar mortalitatea periope-
ratorie este de circa 4,2%.(2).

Alternativa terapeuticå este radioterapia care,
spre deosebire de interven¡ia chirurgicalå are un
risc mult mai redus de afectare a nervilor cranieni
inferiori dar în acela¿i timp ¿i un grad crescut de
recuren¡å tumoralå post-proceduralå; în ultimul timp
se practicå cu succes radiochirurgia stereotacticå
(„Leksell gamma knife“) ale cårei principale in-
dica¡ii sunt tumorile mici fårå semne de afectare a
nervilor cranieni inferiori, la pacien¡ii cu tumori rezi-
duale sau în recuren¡ele post-operatorii ¿i la pacien¡ii
cu contraindica¡ii medicale generale pentru trata-
mentul chirurgical (3).

CONCLUZII

Tumorile de foramen jugular sunt printre cele
mai rare tumori intracraniene. Ca frecven¡å, în
aceastå localizare, schwannoamele nervilor cranieni
inferiori vin abia pe locul secund, dupå paragangli-
oame. A¿a cum am ilustrat prin cazul prezentat în
articol, modul de prezentare clinicå a tumorii poate
preta la confuzii diagnostice putând „mima“ afec-
¡iuni din sfera ORL sau leziuni ale SNC primar intra-
nevraxiale, în special de trunchi cerebral. Aportul
imagisticii ¿i în special al examenului IRM cerebral
este decisiv ¿i orienteazå cåtre o conduitå diagnos-
ticå ¿i terapeuticå corectå în cele mai multe cazuri.
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