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REZUMAT
Sindroamele vertiginoase reprezintă o patologie rară în practica ORL pediatrică. Explorarea sistemului 

vestibular este relativ modestă în spitalele care se ocupă de cazuri pediatrice. Cauzele cele mai frecvente ale 
acestei patologii sunt puţin investigate. Autorii prezintă un pacient cu tumoră de mezencefal mascată de 
simptomatologie infecţioasă în sfera ORL, în care testele obiective de evaluare ale funcţiei vestibulare, 
coroborate cu o anamneză corectă, au reuşit să stabilească diagnosticul corect. Concluzie: sindroamele ver-
tiginoase la copil necesită investigaţii detaliate, în căutarea unei etiologii, de orice natură.
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ABSTRACT
Vestibular syndromes are less common seen in pediatric practice than in adult pathology. Vestibular test-

ing is not usual in pediatric hospitals. The most usual causes for vertigo in children are usually less inves-
tigated. The authors present a rare case of a child with a brainstem tumor presenting concomitant rhinosi-
nusitis symptoms. Vestibular investigation and a thorough history managed to discover the real nature of 
the clinical signs. Conclusion: vertigo in children needs careful evaluation for precise determination of its 
cause. 
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INTRODUCERE

Tumorile sistemului nervos central sunt cele 
mai frecvente tumori solide ale copilului. În Ger-
mania, sunt raportate 2,5 cazuri la 100.000 în 
populaţia pediatrică, anual (1). Din acestea, cele cu 
localizare la nivelul trunchiului cerebral cons ti tuie 
10-20% (2). „WHO Clasifi cati on of tumors of the 

nervous system“ descrie 127 de ti puri tumorale 
care pot aparţine în egală măsură şi patologiei 
pediatrice. Tratamentele adresate acestei patologii 
au cunoscut evoluţii semni fi cati ve, atât din punct 
de vedere chimioterapic, cât şi radioterapic (3,4). 
Semnele clinice variază foarte mult, în funcţie de 
ti pul histologic, de localizare, de vârsta de debut a 
tumorii, de evo luţia naturală a tumorii (5). Pentru 
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orientarea diagnosti cului însă există mai multe 
aspecte clinice care ridică problema efectuării 
unor teste de diagnosti c obiecti ve şi la îndemâna 
clinici anului. 

PREZENTARE DE CAZ

Pacienta D.M., în vârstă de 14 ani, din 
Bucureşti , s-a prezentat la spital pentru febră, 
obstrucţie nazală acută, rinoree mucopurulentă, 
cefalee, tulburări de echilibru şi de vedere, cu 
debut de câteva zile şi care s-au accentuat chiar 
sub tratamentul simptomati c administrat am-
bulator (anti infl amatorii şi insti laţii nazale cu 
vasoconstrictoare). 

Din istoricul pacientei afl ăm că cefaleea şi 
tulburările de vedere erau prezente de câteva 
luni bune, dar acestea au fost interpretate în 
con textul bolii oft almologice (miopie – pentru 
care pacienta purta ochelari), care nu mai fusese 
reevaluată recent. Din anamneză mai afl ăm de 
tulburările de ciclu hormonal, iar examenul en-
docrinologic stabileşte un diagnosti c de obe zi-
tate cu valori hormonale în limite normale.

Examenul clinic ORL evidenţiază o stare ge-
nerală alterată, puncte sinusale maxilo-etmoi-
dale uşor sensibile, rinoree mucopurulentă, fa-
ringe congesti v cu trenee purulente care se 
scurg pe peretele posterior faringian. 

Pacienta prezintă tulburări de echilibru care 
s-au accentuat de la momentul internării. Se 
practi că testele de echilibru şi se decelează un 
nistagmus verti cal.

Evaluarea paraclinică evidenţiază un sindrom 
infl amator/infecţios: leucocitoză 20.000 mm3, VSH 
98 mm/h, fi brinogen 660 mg/dl, PRC 6 mg/dl.

Radiografi a SAF arată o îngroşare difuză a 
mucoasei sinusurilor anterioare ale feţei (opa-
citate, dar care nu sugerează nivel lichidian la 
ni velul sinusurilor maxilare).

Întrucât starea generală a copilului se agra-
vează progresiv sub tratamentul administrat an ti -
bioti c intravenos (ceft riaxonă, gentamicină) şi 
anti infl amator (dexametazonă) şi coroborând 
aceasta cu nistagmusul verti cal şi starea de de ze-
chilibru şi senzaţia de vomă, se decide prac ti carea 
în urgenţă a examenului computer-to mograf de 
creier, sinusuri paranazale şi cavum (de la vertex 
la bolta palati nă). Acesta decelează existenţa 
edemului cerebral prin compresia ge nerată de o 
tumoră afl ată la nivelul mezen ce falului).

Examenul CT a arătat zone de eroziune/liză 
osoasă la nivelul porţiunii inferioare a occi-
pitalului, de partea dreaptă, fără a putea aduce 

precizări asupra naturii procesului (Fig. 1, 2). Din 
moti ve administrati ve, nu s-a putut efectua re-
zonanţa magneti că nucleară. 

În evoluţie, semnele de hipertensiune intra-
craniană devin progresiv mai importante, moti v 
pentru care se decide introducerea de Manitol 
în perfuzie intravenoasă pentru stabilizarea ne-
uro logică a copilului. Se decide transferul la sec-
ţia de neurochirurgie din Insti tutul de Boli Cere-
brovasculare.

DISCUŢII

Verti jurile la copil sunt raportate diferit de 
către diverşi autori, în ceea ce priveşte incidenţa 
şi cauza lor. Migrena şi verti jul paroxisti c par să 
consti tuie cauzele cel mai frecvent întâlnite în 
patologia vesti bulară a copilului (6). Alte cauze 

FIGURILE 1 şi 2. Eroziune occipito-temporală dreapta 
(CT cerebral)
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pot fi : sindroame ereditare, boala de mişcare, 
vesti bulopati i infecţioase (de ex. post menin-
giti ce) sau toxice (de ex. aminoglicozide), tumori 
de sistem nervos central sau de nerv cohleo-
ves ti bular (7). În faţa unei asemenea palete 
eti o  logice, uneori este difi cil de depistat meca-
nismul patogenic, pentru un abord terapeuti c 
corect. Cazul prezentat aduce în discuţie simp-
tomatologia care poate fi  frustă şi necesitatea 
interpretării corecte, în context, a evaluărilor 
pacientului (vesti bulare – în situaţia prezentată). 

Tabloul clinic relati v paucisimptomati c se da-
torează, probabil, momentului debutului tu-
morii (la o vârstă relati v mare) şi localizării tu-
morii. Triada clasică compusă din defi cite de 
nervi cranieni, ataxie şi leziuni neurolgice pira-
midale (8) a fost absentă la pacienta prezentată, 
împiedicând stabilirea localizării tumorale (şi 
anume, la nivelul liniei mediane sau fosei cere-
brale posterioare), pe baze clinice. Hiperten si-
unea intracraniană se datorează obstrucţiei 
fl uxu lui LCR. Semnele iniţiale ale hipertensiunii 
intracraniene sunt nespecifi ce, subacute şi pot fi  
uşor confundate cu simptomele unei altei boli 
(în cazul nostru cefaleea de posibilă eti ologie 
sinusală). La copiii mari, şcolari, hipertensiunea 
intracraniană se dezvoltă foarte lent şi se poate 
asocia cu fati gabilitate, tulburări de afecti vitate, 
de comportament, scăderea performanţelor 
şco lare sau cefalee intermitentă (9).

Tumorile situate infratentorial se manifestă 
mai ales prin tulburări de echilibru, tulburări de 
mers, de coordonare a mișcărilor (10). Nista-
gmusul şi paralizia de pleoapă ne sugerează că 
tumora invadează trunchiul cerebral. Uneori 
poate apărea şi torti colisul ca semn de debut în 
tumorile cerebrale. Spre deosebire de tumorile 
descrise anterior, tumorile cu localizare supra-
tentoriale au ca simptome principale cefaleea şi 
convulsiile. Pot să apară, de asemenea, tulburări 
de sensibilitate până la pareză, clonus, hiper re-

fl exie. În situaţia afectării hipotalamusului, pot 
apărea bulimia şi excesul ponderal, diabetul 
insipid, dar şi anorexia, creşterea ponderală ne-
corespunzătoare, tulburările de pubertate. În 
cazul afectării chiasmei opti ce, prin compresie 
pot apărea tulburări de vedere.

Pacienta prezentată este obeză, prezintă 
tulburări endocrine, iar în ceea ce priveşte tul-
bu rările de vedere, este greu de spus dacă aces-
tea se datorează analizatorului periferic sau 
sunt consecinţele afectării prin compresie a 
chiasmei opti ce. Simptomele copilului cuprind 
atât aspecte ale afectării infra- cât şi supra ten-
toriale, încât putem suspecta o prindere exti nsă 
a tuturor etajelor trunchiului cerebral.

Parti cularitatea cazului a fost mascarea bolii de 
fond, cerebrale de o intercurenţă sinusală, care 
este posibil să fi  dus la decompensarea unei boli 
cro nice. De asemenea, asocierea unor patologii 
mul ti ple, posibil endocrine (obezitatea) şi oculare 
(miopia) au făcut difi cilă diagnosti carea clinică a 
bolii de fond, pentru un tratament pre coce.

Din păcate, pacienta nu a supravieţuit inter-
venţiei neurochirurgicale.

CONCLUZII

Sindroamele vesti bulare la copil reprezintă o 
eventualitate rară. Cauzele care pot fi  incriminate 
se referă la: migrenă, afecţiuni traumati ce, mal-
formati ve, infecţioase, administrarea de me dicaţie 
vesti bulotoxică şi prezenţa de tumori in tracere-
brale. Depistarea eti ologiei în aceste ca zuri poate 
consti tui un factor de decizie pen tru un eventual 
abord terapeuti c. Simpto ma to logia vesti bulară, 
chiar frustă, instalată brusc şi eventual agravată 
progresiv trebuie să conducă la analize sufi ciente 
pentru infi rmarea unei po sibile origini tumorale. 
Progresivitatea rapidă a semnelor clinice anunţă 
adesea un prognosti c sumbru.
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