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INTRODUCCIÓ 

La consulta per mal d’esquena és habitual en atenció primària. Però, el dolor lumbar no mecànic o 

específic només és el 3-4% del total de les lumbàlgies. És secundari a processos infecciosos, 

tumorals, patologia inflamatòria, etc, és diürn i nocturn i no cedeix o empitjora amb el repòs. La 

prevalença de la lumbàlgia durant la vida és d’un 60-80%, amb un pic d’afectació entre els 25 i  45 

anys1. 

Els tumors primaris del sistema nerviós central (SNC) es troben en el 1% de les autòpsies, sense 

considerar les metàstasi, les quals del total dels tumors del SNC representen al voltant del 30%2. 

Dins dels tumors primaris dels SNC, els ependimomes constitueixen el 4-6%, i un terç d’ells es troben 

en el canal raquidi2. 

Els ependimomes són els tumors intramedul·lars més freqüents en l’adult, excepcionalment de 

localització extramedul·lar 3. Habitualment es localitzen en el IV ventricle, o en el con medul·lar. Són 

tumors glials procedents dels ependimòcits no encapsulats. La majoria són benignes i creixen 

lentament3-5. 

 

DESCRIPCIÓ DEL CAS 

Home de 39 anys, professor d’Institut, diagnosticat de malaltia de Gilbert fa anys, ve ara per dolor 

lumbar persistent, malgrat haver-se automedicat amb paracetamol des de fa més de 6 mesos. 

Presenta una exploració física sense alteracions significatives. En aquesta visita inicial se li prescriu 

ibuprofè 600mg/8h i tetrazepam 50mg a la nit. Als 10 dies ens ve a veure dient que no troba cap 

millora amb el tractament, ens explica que el dolor li irradia a la cama esquerra, que té dolor nocturn, 

que augmenta amb el valsava i els moviments, i finalment ens diu que ha tingut rampes i episodis de 

pèrdua de força a ambdues extremitats inferiors  (EEII). Exploració: reflexos osteotendinosos 

presents i simètrics, signes de Lassègue i Braggard negatius, sensibilitat i força conservades. Se li 

recomana repòs (baixa laboral) i tractament amb dexametasona 4mg+ cianocobalamina 0,25mg 

(inzitan® ) im/24h, paracetamol 500mg + codeïna 30mgr/8h i es cursa Tomografia Axial Computada 

(TC).  

Torna a la consulta amb el resultat del TC on s’observa una discreta protrusió discal L-4 i L-5. Atès 

que persisteix el dolor i que l’incapacita per les activitats de la vida diària (AVD), malgrat el 

tractament i el repòs, és derivat al Servei de Traumatologia. En vista de la insistència del propi 

pacient, l’esmentat Servei li sol·licita un Electromiograma d’EEII amb el resultat de signes irritatius en 

l’arrel L4 D, i una Ressonància Magnètica (RMN) amb imatges de tumoració que ocupa el canal raquidi 

en disposició intradural des de L2 fins l’espai L3-L4, amb compressió i desplaçament de les arrels de 

la cua de cavall, altament suggestives de neurinoma-schwanoma. No hi ha alteracions destacables a 

nivell discal. (RMN talls sagitals figura 1 i 2). 
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Figura 1 

Figura 2 
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S’efectuà laminectomia amb exèresi del tumor. L’anatomia patològica de la lesió extirpada fou: 

ependimoma mixopapil·lar de filum terminale.  

Es reincorpora a la feina en 2 mesos, i resta asimptomàtic. 

DISCUSSIÓ 

Els ependimomes són el 13% dels tumors medul·lars6. Són els tumors medul·lars més comuns en la 

cauda equina, el con medul·lar i fílum terminal (56%) i en un 44% són  intramedul·lars7-8. En el fílum 

terminal quasi exclusivament es desenvolupa la variant mixopapil·lar8. Són lesions ben diferenciades 

de creixement lent, tendència a ser encapsulats, freqüentment quístics amb hemorràgies  i la seva 

capacitat infiltrant és considerablement menor que la dels astrocitomes. 

El símptoma clínic predominant és el dolor lumbar baix i la radiculàlgia,i potser per això s’atribueix 

aquesta clínica a patologia discal, fent que es retardi  el diagnòstic5,8. 

L’ependimoma mixopapil·lar a banda del dolor lumbar i radicular pot produir debilitat d´EEII i 

disfunció d’esfínters (20- 25%), ja que com hem dit quasi sempre es presenta en el con medul·lar i 

fílum terminal o regions parasacres (restes ependimaris extramedul·lars). L’ependimoma mixopapil·lar 

histològicament es distingeix per posseir una abundant matriu mucinosa. Els de la cauda equina tenen 

com a característica la degeneració mixoide, el que fa que les corones radiades apareguin com 

pseudopapil·les i se’ls anomena ependimomes mixopapil·lars.  

El pronòstic és bo amb tractament quirúrgic, com va ser finalment en aquest pacient. La majoria dels 

ependimomes del fílum terminal tenen un comportament histològic benigne, però la demora en el 

diagnòstic i la progressió tumoral, encara que sigui lenta, podria ocasionar defectes neurològics 

irreversibles. 

En el cas que ens ocupa, la frase “el pacient sempre te raó”, podríem dir que es compleix. És a dir, 

encara que les lumbàlgies mecàniques són les més freqüents i les hèrnies discals també en gran 

mesura són responsables de moltes radiculàlgies, i que no sempre que  ens trobem una hèrnia discal 

incipient serà la causa de la clínica que explica el pacient, cal estar atent a signes d’alarma: dolor 

nocturn, pèrdua de força, manca de resposta al tractament i al repòs... Davant d’aquests símptomes 

cal pensar en causes secundàries  i demanar més proves o derivar  a l’especialista pertinent amb 

certa premura, ja que el retard diagnòstic pot ocasionar una clínica irreversible. 

 

Paraules clau: ependimoma espinal, ependimoma mixopapilar, tumor medul·lar. 
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