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HISTÒRIA CLÍNICA 

-Home, 40 anys. 

-Clínica: alteració de la memòria immediata, de l’agudessa visual, confusió 

i progressiva desorientació tèmporo-espacial de 4 mesos d’evolució.  

-RM cerebral (dec. 2010): tumoració (45 x 43 x 39 mm) al tercer ventricle, 

polilobulada, sense edema perilesional ni hidrocefalia. 

-Febrer 2011: disminució del nivell de consciència, sospita d’hidrocefalia, 

DVE i biòpsia (compatible amb astrocitoma de baix grau). 

-Abril 2011: crisis comicial tònico-clonica generalitzada, al nostre centre.  
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-Lesió moderadament cel·lular 

-Sòlida, patró papil·lar i cordonal 

-Sense atipies, índex mitòtic baix 

-Agregats linfoplasmocitaris, cossos de Russell 

DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL  

-Cordoma 

- Ependimoma 

- Meningioma cordoide 

- Glioma cordoide del III ventricle 
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Edat Nens /adults joves  Adults  Adults 

Morfologia - Cèl. monomorfes 

amb nucli oval i 

cromatina en sal i 

pebre. 

- Rossetes o 

pseudorrossetes 

perivasculars 

-Cordons de cèls. 

epitelioides i 

fusiformes amb 

citoplasma vacuolat 

dins d’un col·lagen 

mixoide. 

-Característiques 

meningotelials 

- Nius i cordons de 

cèls. epitelioides 

dins d’una matriu 

mixoide 

- Infiltrat 

linfoplasmocitari 

amb cossos de 

Russell 
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http://www.pubcan.org/cancer/4984/chordoid-glioma-of-third-ventricle/histopathology 



GFAP EMA 

CD34 Vimentina 

Positivitat focal: 

- CD 99 

- S100 

- AE1/AE3 



Negatives: 

- e-Cadherina 

- p53 

- CD31 

- Sinaptofisina 

- Neurofilaments 
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Diagnòstic final 

Glioma cordoide del III ventricle, grau II (segons la 

classificació de la OMS 2007). 



GLIOMA CORDOIDE DEL III VENTRICLE 

-Brat i cols, 1998. OMS 2000, grau II (“Tumors Neuroepitelials 

d’origen incert”, “Altres Tumors Neuroepitelials”). 86 cassos 

publicats. 

-Histogènesis confusa, probable origen ependimari. 

-Ratio dones/homes: 2/1.  

-5º dècada. 

-Paret anterior del III ventricle, de creixement lent, no invasiu (1 

cas infiltració quiasme) 

-Clínica: símptomes per afectació d’estructures veïnes al tercer 

ventricle. 

- Tractament d’elecció: ressecció complerta. 

- Pronòstic dolent degut a la localització i el difícil abordatge 

quirúrgic amb greus seqüeles i complicacions post-quirúrgiques.   

 



GLIOMA CORDOIDE DEL TERCER VENTRICLE 

- Absència d’anomalies cromosòmiques, d’alteracions en TP53 i 

CDKN2A. Absència d’amplificació de EGFR, CDK4 o MDM2. 

-Horbinski i cols. al estudiar 5 casos amb FISH han identificat 

alteracions en 9p21 i 11q13 (2009). 

El nostre pacient va presentar una mala evolució post-operatòria 

per hemorragia intraventricular i infecció respiratòria. 

 Éxitus 20 dies després de l’intervenció. 
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Gràcies i  

Bon nadal! 

Agraïments a 

les Dres. 

Ortega, Gelpi i 

Ribalta.    


