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REZUMAT 
Tumorile de glandă pineală reprezintă 3-8% din totalul tumorilor cerebrale la copil. Vârsta medie de debut se 
situează între 10-13 ani. Simptomatologia clinică este în strânsă legătură atât cu relaţiile anatomice ale 
glandei pineale, cât şi cu structura histologică a formaţiunii tumorale. Cele mai frecvente simptome includ 
cefaleea, greţurile, vărsăturile, toate având ca substrat compresiunea pe structurile învecinate şi hidrocefalia 
consecutivă. Autorii prezintă cazul unei fetiţe în vârstă de 6 ani, internată în Clinica II Pediatrie pentru vărsături 
incoercibile, cefalee în cască. La examenul fundului de ochi se observă papila nervului optic cu contur şters 
iar examinarea RMN evidenţiază tumoră de glandă pineală cu hidrocefalie triventriculară. 

Cuvinte cheie: vărsături, cefalee, pinealom

PREZENTĂRI DE CAZ

INTRODUCERE

Glanda pineală se dezvoltă în luna a doua de 
gestaţie ca un diverticul al planşeului diencefalic al 
ventriculului III. Este o structură de mici dimensiuni, 
nepereche, situată în masa encefalului între cele 
două emisfere cerebrale. Principalul hormon epi-
fi zar este melatonina, cu rol important în ritmul 
somn-veghe. Ca şi poziţie anatomică glanda pineală 
se afl ă localizată lângă apeductul lui Sylvius. 
Tumorile de gandă pineală comprimă frecvent acest 
apeduct, cu creşterea presinuii LCR la nivel verebral 
(hidrocefalie). Din punct de vedere histopatologic 
aceste tumori pot fi : pinealocitoame, pinealoblas-
toame, germinoame, teratoame, chisturile pineale.

PREZENTAREA CAZULUI

Prezentam cazul unei fetiţe în vârstă de 6 ani, 
internată în Clinica II Pediatrie în perioada 09-
16.07.2009 pentru: vărsături incoercibile, cefalee 
în cască, paloare, inapetenţă. 

Istoricul bolii: Afi rmativ cu o lună anterior 
internării, pacienta a prezentat un episod infecţios 
viral cu hipertermie (40˚C), cefalee şi vărsături 

pentru care a urmat tratament ambulatoriu cu 
antibiotic şi antiemetice (Metoclopramid), cu evo-
luţie favorabilă după 7 zile.

Cu 24 de ore anterior internării copilul prezintă, 
în afebrilitate, vărsături (iniţial alimentare apoi cu 
caracter bilios), însoţite de cefalee în cască, motiv 
pentru care părinţii solicită examen de specialitate.

Examenul clinic la internare: G=21 kg, stare 
generală moderat infl uenţată, afebrilă (36,3˚C), 
inapetentă, facies încercănat, tegumente palide, mi-
cropoliadenopatie latero-cervicală bilaterală, farin-
ge normal colorat, stetacustic cardiac: zgomote car-
diace, ritmice, bine bătute, AV=94 b/minut, ab -
do men moale, mobil cu respiraţia, nedureros 
spontan şi la palpare, fi cat şi splina în limite fi zio-
logice, loje renale libere, fără semne de iritaţie 
meningeană. 

Biologic: L – 4900/mm³ (FL: Lym = 39,7 %, Mo 
= 6,68 %, Eo = 6,51 %, N = 46,6 %, B – 0,48 %), H 
= 390000/mm³, Hb =11,2g/dl, Ht = 33,3 %, Tr = 
166.000/mm³. 

VSH =12mm/h la 1h 
 Colesterol seric total = 175 mg/dl, Lipide totale 

= 528 mg/dl, Trigliceride serice = 175mg/dl, 
Glicemie = 88 mg/dl, Creatinina serică = 0,45 mg/
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dl, Uree serică = 12 mg/dl, Proteine totale = 7,4 g/
dl, Ca ionic seric = 3,9 mg/dl, Ca total seric = 9,1 
mg/dl, Magneziu seric = 2,1 mg/dl, Fosfataza 
alcalină = 130 U/l.

Examen oftalmologic: VA = 1, F.O.: papila ner-
vului optic cu contur şters, discret congestionată, 
vene retiniene dilatate. Mobilitate oculară nor-
mală. 

Diagnostic: suspect proces expansiv intracra-
nian.

Examen neurologic: ROT prezente simetric bi-
la teral. Refl exe cutanate plantare: Babinski spontan 
şi la provocare pozitiv pe stânga. Mobilitate activă, 
forţă segmentară normală. Tonus muscular nor-
moton, normotrof. Sensibilitate superfi cială nor-
mală. Nervii cranieni I-XII, normali. Ortostatism 
normal, coordonare normală, fără semne de focar. 
Diagnostic: sindrom de hipertensiune intracraniană, 
suspect proces expansiv intracranian.

CT de craniu (10.07.2009): hidrocefalie triventri-
culară moderată (ventricul III şi ventriculi laterali), 
asimetria coarnelor frontale în regiunea bazală, 

ventriculul III este comprimat posterior de o forma-
ţiune hipodensă de 1,74 cm, după administrarea 
substanţei de contrast îşi creşte dimensiunea cu 10 
UH, lărgire moderată a cisternei supraselare care 
comunică cu ventriculul III. Orbite de aspect nor-
mal.

RMN cerebral (Figura 1): tumoră de glandă 
pineală relativ bine delimitată cu structură omogenă, 
în hiposemnal, hipersemnal T2 şi fl air, cu priză 
importantă nodulară omogenă de substanţă de 
contrast, dimensiune 26/20/28 mm, hidrocefalie 
obstructivă secundară triventriculară activă (edem 
interstiţial triventricular prezent). Concluzie: tu-
moră de glandă pineală cu hidrocefalie triventriculară 
activă (aspect cel mai probabil de piealom). 

După 3 săptămani de la externare se intervenie 
chirurgical într-o secţie de neurochirurgie din 
strainatate. Având în vedere contactul cu trunchiul 
cerebral se practică rezecţia parţială a formaţiunii 
tumorale prin abord occipital paramedian stâng. 
Histopatologic, formaţiunea tumorală a fost înca-
drată ca şi astrocitom pilocitic. Post-operator evo-

Figura 1. RMN cerebral-aspect preoperator

Figura 2. RMN cerebral-aspect postoperator
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luţia a fost favorabilă, cu remiterea simptomatologiei 
şi recuperare bună (şcolarizare normală).

RMN control (la 3 luni de la interventie) (Figura 
2.): Status post masă pineală operată prin abord 
occipital paramedian stâng. La nivelul glandei pi-
neale se observă o imagine bine delimitată, nodulară, 
diametrul maxim de 15 mm cu priză de SDC. For-
maţiunea este uşor descentrată spre stânga şi nu 
exercită în prezent efect de masă asupra structurilor 
învecinate. Ventriculi simetrici la linia mediană. 
Fără alte prize patologice de contrast supra sau sub-
tentoriale, intra sau extracerebrale.

În evoluţie, la una din examinările RMN de co-
trol (la 6 luni de la prima intervenţie) se observă 
recidiva formaţiunii tumorale: masa tumorală de 
glandă pineală cu dimensiuni de 2/1,5/2 cm, cres-
cută în dimensiuni faţă de examinarea anterioară, 
cu priză intensă, neomogenă de substanţă de 
contrast, relativ bine delimitată. Ventriculi laterali 
cu dimensiuni uşor crescute, uşor asimetrici, fără 
edem subependimar.

Se reintervine chirurgical, cu excizia completă a 
tumorii (RMN post intervenţional: status post tu-
moră de glandă pineală operată, cu cavitate postope-
ratorie talamică stângă şi în aria de proiecţie a glan-
dei pineale, fără ţesut gadofi l care să sugereze o 
recidivă tumorală).

DISCUŢII

Tumorile de glandă pinelă reprezintă un grup 
heterogern de formaţiuni tumorale, localizate atât 
în masa glandei pineale, cât şi în ţesuturile adiacente. 
Sunt tumori cu incidenţă scazută, mai frecvente 
totuşi la copil comparativ cu adultul (1). Examenul 
morfo-patologic evidenţiază aproximativ 17 tipuri 
histologice ale tumorilor de glandă pineală. Dintre 
acestea, cele mai frecvente sunt: glioamele, tumorile 
ce derivă din celulele germinale şi tumorile cu 
origine în celulele pineale (2). Aproximativ 20% 

din totalul tumorilor pineale sunt benigne. Ca şi 
incidenţă, cele mai frecvente sunt glioamele, urmate 
de germinoame. 

Simptomatologia acestor cazuri este în strânsă 
legătură cu dimensiunile tumorii şi cu localizarea 
acesteia şi derivă din complicaţiile procesului ex-
pansiv. În momentul în care formaţiunea tumorală 
are dimensiuni mari şi comprimă apeductul Sylvius, 
apar fenomenele de hipertensiune intracraniană (cu 
hidrocefalie consecutivă) (3). Tabloul clinic debu-
tează cu: cefalee, greţuri, vărsături (mai frecvent 
dimineaţa), iritabilitate, depresie. Dacă nu se inter-
vine în timp util, apar: letargie, obnubilare, comă. 
Comprimarea coliculilor superiori poate duce la: 
pareză de nerv oculomotor, midriază, inegalitate 
pupi lară, nistagmus. Dintre manifestările neuro-
logice cele mai frecvente amintim: ataxia, dismetria 
(4). Compresia sau infi ltrarea structurilor învecinate 
afectează axa hipotalamo-hipofi zară. Astfel cele 
mai frecvente tulburări endocrine sunt: diabetul 
insipid, perturbarea ritmului de creştere prin alte-
rarea secreţiei hormonului de creştere, pubertate pre-
coce. Aceste formaţiuni tumorale pot metastaza atât 
la nivel cerebral, cât şi la nivelul altor sisteme (5).

Tratamentul tumorilor pineale depinde atât de 
încadrarea histopatologică, cât şi de vârsta copilului 
şi de simptomatologie (6). Protocoalele terapeutice 
includ: radioterapie, chimioterapie, intervenţie chi-
rurgicală (7).

Indiferent de structura histologică a tumorii, este 
necesară urmărirea pe termen lung a acestor copii, 
datorită riscului de recidivă locală, cât şi a meta-
stazelor la distanţă. În acest sens, este necesar con-
sultul endocrino-pediatric/neurologic periodic şi 
evaluarea anuală prin RMN (8).

În concluzie, vărsăturile izolate, fără alte simp-
tome digestive, necesită o investigare amănunţită. 
Adeseori considerată ca un simptom banal, vărsătura 
asociată cu cefalee poate constitui uneori primul 
indiciu al unei afecţiuni de o gravitate deosebită.
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 ABSTRACT 
The pineal gland tumors represent 3-8 % from the total number of cerebral tumors in the child. The mean age 
at onset ranges between 10 and 13 years Symptoms are correlated tightly with both the anatomic relations 
of the pineal gland and the hystological structure of the tumor. The most encountered simptoms include 
headache, nausea, vomiting, all having as cause the compression on the surrounding tissues and the 
consecutive hydrocephaly. 
The authors present a 6 years old female child admitted in Clinic II Pediatrics for repeated vomiting, headache. 
Eye background examination revealed the papila of the optic nerve with erased contur while the MRI exam 
found a pineal gland tumor accompanied by triventricular hydrocephaly.

Key words: vomiting, headache, pinealoma

INTRODUCTION

Pineal gland develops in the second month of 
gestation as a diverticle of the diencephalus roof of 
the 3rd ventricle. It is a small, unique structure, lo-
cated in the encephalic mass, between the two cere-
bral hemisphere. The main hormone of the epiphy-
sis is melatonin, with an important role in the 
sleep–awake rhythm. Anatomically the pineal gland 
is located close to Sylvius appeduct. Pineal tumo-
urs frequently cause compression on it with increa-
sed CRF pressure (hydrocephalus). Histopatholo-
gically tumours may be: pinealocytoma, pinealo -
blastoma, germinoma, theratoma, pineal cysts.

We present the case of a 6 years old girl, admit-
ted in Clinic II Pediatrics for repeated vomiting, 
headache, lack of apetite. 

History: One month before admittance the child 
presented a viral infection with high fever (40˚C), 
headaches and vomiting. She was treated ambula-
tory with antibiotics şi antivomitives (Metoclopra-
mid) with apparently total recovery in about 7 
days.

24 hours before admittance the child presented 
vomiting (food content at the beginning, bilious la-
ter), no fever, associated headache.

Clinical exam at admittance: W= 21 kg, H = 
122cm, normal weight for height, lack of appetite, 
circled eyes, pale skin, adenopathies bilaterally la-
tero-cervical; cardio-pulmonary ascultation: nor-
mal, abdomen tender, mobile with breath, no signs 
of meningeal irritation.otherwise no clinical patho-
logical elements.

Biological evaluation: no pathological elements.
WBC = 4900/mm³ (FL: Lym = 39,7 %, Mon = 

6,68 %, Eo = 6,51 %, N = 46,6 %, B = 0,48 %), 
RBC = 390.000/mm³, Hb =11,2g/dl, Ht = 33,3 %, 
Tr = 166.000/mm³. 

ESR =12mm/h la 1h 
Serum Cholesterol = 175 mg/dl, Serum Lipids = 

528 mg/dl, Triglycerides = 175 mg/dl, glycemia = 
88 mg/dl, serum creatinine = 0,45 mg/dl, serum 
ureea = 12 mg/dl, serum protein = 7,4 g/dl, Ionized 
Calcium = 3,9 mg/dl, Total serum Ca = 9,1 mg/dl, 
serum magnesium = 2,1 mg/dl, Alkaline Phospha-
tase = 130 U/l.

Ophtalmological exam: VA=1, F.O. optic nerve 
papilla with wiped contour, dilated retinal veins. 
Diagnosis: suspected intracranial expansive pro-
cess.

Neurological exam
Plantar cutaneus refl exes: Spontaneous and pro-

voked left Babinski. 

Diagnosis
Intracranial hypertension syndrome – suspected 

intracranial expansive process.
Brain CT (10.07.2009): triventricular moderate 

hydrocephalus (IIIrd and lateral ventricles), IIIrd 
ventricle comprimed posteriorly by a hypodense 
tumour 1,74 cm,.

BrainMRI (Figure 1) Conclusion: pineal gland 
tumor, size 26/20/28 mm (most likely pinealoma).
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Three weeks later, in a neurosurgery department 
from Germany, the partial resection of the tumour 
was effectuated (left paramedian occipital ap-
proach), considering the close contact with the ce-
rebral trunk Histopathological exam revealed pilo-
cytic astrocitoma. Post-surgery recovery was good 
with total remision of symptoms and good quality 
of life (the child returned to normal school pro-
gramme).

Brain MRI review (30.10.2009)(Figure 2.)
Postsurgery: the pineal gland presents a well de-

fi ned image, nodular, maximum diameter of 15 
mm, which captures contrast medium. Tumour is 
slightly deviated from median line to the left, with 
no no compression effect on the surrounding tis-
sues. 

In evolution, control MRI examination (19. 
03.2010) revealed reccurence of tumor: pineal tu-
mour mass, sizes 2/1,5/2 cm, enlarged compared to 
previous examination, with intense capture of con-

trast medium, non-homogenous, relatively well de-
limited. Lateral ventricles slightly increased in size, 
asimetrical, with no subependimar edema.

The total resection of tumour was effectuated in 
the neurosurgery department.

Post excision MRI showed no reccurence of the 
tumoral tissues (postsurgical left talamic cavity and 
pineal projection area with no gadophil tissue su-
ggestive of tumoral reccurence).

DISCUSSIONS

Pineal tumors represent a heterogenous group of 
tumors, located both in the pineal mass or in the 
connected tissues. The incidence of these tumours 
is relatively low but more frequent in children com-
pared with adult (1).

The morphological exam revealed about 17 hys-
tological types of pineal tumors. Of these, the most 
frequent are: gliomas, tumors derived from germi-
nal cells and tumors originated from the pineal cells 

Figure 1. Head MRI – postoperatory aspect

Figure 2. Brain MRI postsurgery image
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(2). Around 20% of all pineal tumors are benign. 
As incidence the most frequently encountered are 
gliomas followed by germinomas. 

The symptoms of these patients are correlated 
with the size and location of the tumor and result 
from the expansion of the tumoral mass. When the 
tumour is large and comprises the Sylvius apeduct, 
the intracranial hypertension symptoms occur (with 
seconadry hydrocephalus) (3). 

Clinical onset consist in headaches, vomiting 
(especially in the morning), irritability, depression. 
If the intervention is postponed, other signs may 
also occur: lethargy or even coma. Compression of 
the superior colliculi may cause oculomotor nerve 
paresis, midriasis, pupilar asymmetry, nystagmus. 
Of the neurological manifestations we may men-
tion: ataxia, dysmetria (4). The compression or in-
fi ltration of the nearby structures, affects the hypo-
thalamo-pituitary axis, so that the most frequent 
endocrine disturbances are diabetes insipidus, growth 

disturbances (through affection of the growth hor-
mone secretion) or precocious puberty. These tu-
moral masses can also associate metastasis both 
cerebral and at different other levels (5).

Treatment of the pineal tumors depends both of 
the hystopathological fi ndings, and the age and 
symptoms of the child (6). Therapeutic protocols 
include: radiotherapy, chimiotherapy, surgery (7).

Independent of the hystological structure of the 
tumor, long term monitoring of these children is 
mandatory, because of the risk of tumour reccuren-
ce and also of metastasis. In this ideea, the endo-
crine-pediatric and neurologic exams are required 
periodically and also MRI annual examination (8).

Conclusion. Isolated vomiting with no associa-
ted digestive symptoms require complete investi-
gations. Often considered as an usual symptom, 
vomiting associated with headache may represent 
the fi rst sign of a severe disease.


