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ABSTRACT
Glomus tympanicum: Case report
A 65 year-old woman presented to our clinic with tinnitus, hearing loss and aural fullness. Preoperatively, she was evaluated with audiometric tests (pure-tone audiogram, acoustic impedance) and magnetic resonance imaging. The glomus tumor was completely resected by
transmeatal approach. No recurrence was encountered during a ten month follow-up.
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lomus tümörleri ilk kez 1945 y›l›nda Rosenwasser (1)
taraf›ndan tarif edilmiﬂ ve bugüne kadar kemodektoma, paraganglioma gibi çeﬂitli isimler verilmiﬂ olan tümörlerdir. Bu tümörler nöral krest kökenli non-kromafin
paraganglion hücrelerinden kaynaklan›rlar. Temporal kemikteki varl›klar› ilk kez 1941'de Guild (2) taraf›ndan tarif
edilen bu tümörler, baﬂ-boyun bölgesinde larenks (süperior ve inferior paraganglionlar), karotis bifürkasyonunun
çevresi (karotis cismi), nervus vagus çevresi (vagal cisim),
orta kulak alt duvar›na komﬂu jügüler ven etraf› (glomus
jugulare) ve timpanik pleksus (glomus timpanikum) gibi
çok de¤iﬂik lokalizasyonlarda bulunabilirler.
Glomus tümörlerinin tedavisinde üç alternatif yol vard›r: Embolizasyon, radyoterapi ve cerrahi. Günümüzde
tercih edilen birincil tedavi yaklaﬂ›m› cerrahi giriﬂimdir.

kulak normal olarak de¤erlendirilirken, sa¤ timpan zar arkas›nda anteroinferior kadrana uyan bölgede pulsatil, k›rm›z›-mor renkli refle veren kitle gözlendi. Sistemik muayene ve rutin kan tetkikleri normaldi. Pür ton odyogram›nda sa¤ kulakta 30 db’lik gap gösteren iletim tipi iﬂitme kayb› gözlendi. Sol kula¤›n iﬂitmesi normal s›n›rlardayd› (ﬁekil 1). Timpanogram e¤rileri solda ‘A’ tipi, sa¤da
‘B’ tipi idi. Manyetik rezonans görüntülemesinde sa¤ timpanik kavitede, karotid kanal giriﬂinde, internal karotid
arterle direkt komﬂuluk gösteren, 11x6x6 mm. boyutunda glomus timpanikumla uyumlu kitle tespit edildi (Resim1). Genel anestezi alt›nda transmeatal yolla glomus
timpanikum ekstirpasyonu uyguland›. Peroperatif ve postoperatif dönemde komplikasyon görülmedi. Histopatolojik inceleme sonucu glomus timpanikumla uyumlu bulundu (Resim 2). Yap›lan kontrol odyometrisinde sa¤ kulaktaki iletim tipi iﬂitme kayb›n›n düzeldi¤i görüldü (ﬁekil
2). Postoperatif 10. ay kontrolünde nüks gözlenmedi.
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65 yaﬂ›nda bayan hasta klini¤imize sa¤ kula¤›nda 3-4
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ﬁekil 1: Operasyon öncesi odyogram
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Resim 1: Operasyon öncesi T2 a¤›rl›kl› MR görünümü

ﬁekil 2: Operasyon sonras› odyogram

Resim 2: Glomus timpanikum'un histopatolojik görünümü

40

Temporal kemi¤in paraganglionik dokular›ndan kaynaklanan glomus jugulare tümörleri genellikle benign
karakterde olup, orta kula¤›n en s›k görülen neoplazmlar›d›r (3). Kafa taban› benign tümörleri aras›nda ise vestibüler schwannoman›n ard›ndan ikinci s›rada gelirler (4).
Glomus tümörlerinin klasifikasyonlar› genellikle anatomik lokalizasyonlar›na göre yap›l›r: Glomus timpanikum,
orta kulaktaki; glomus jugulare, jügüler bulbus bölgesindeki; glomus vagale, jügüler foramen yak›nlar›nda vagal
sinir çevresindeki non-kromafin paraganglion hücrelerinden köken al›r (5,6) Woods 197 olguluk serisinde glomus
jugularenin %50.3, glomus timpanikumun %36, glomus
vagalenin ise %13.7 oran›nda görüldü¤ünü rapor etmiﬂtir
(6).
Glomus tümörlerinin klinik semptomlar› lokalizasyonlar›na göre farkl›l›k gösterir ama çok büyük boyutlara ulaﬂana dek fazla semptom vermeyebilirler. Sürekli
fakat yavaﬂ büyüme paternleri, 3.3 y›ldan 6 y›la dek uzayabilen bir klinik sessizli¤e neden olur (7). Pulsatil tinnitus, aural dolgunluk, iletim tipi iﬂitme kayb› ve timpan
zar arkas›nda mavimsi kitle imaj› timpanik lokalizasyonu
ça¤r›ﬂt›r›r. Tan›da otolaringolojik ve nörolojik muayenelerin yan› s›ra odyometri, bilgisayarl› tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve anjiyografi gibi tetkikler de yard›mc› olmaktad›r. Tedavi yaklaﬂ›m›na karar
vermede lezyonun vasküler durumu önemli oldu¤u için,
bu tümörlerin de¤erlendirmesinde anjiografi ya da MR
anjiografi tetkiklerinin yap›lmas› önem kazan›r (5).
Ay›r›c› tan›da yüksek jügüler bulbus, aberran karotid
arter, karotid anevrizma, arteriovenöz malformasyon ve
idyopatik hemotimpanum düﬂünülmelidir.
Glomus tümörleri tedavisinde de¤iﬂik yaklaﬂ›mlar söz
konusudur. Bunlar s›ras›yla takip, radyoterapi veya embolizasyon gibi palyatif yaklaﬂ›mlar, cerrahi ve/veya cerrahi ile baﬂka bir tedavinin kombinasyonu gibi küratif
yaklaﬂ›mlar olarak say›labilir (8).
Tedavi seçiminde tümörün boyutu ve lokalizasyonu,
hastan›n yaﬂ›, kranyal sinir tutulumu, iﬂitme seviyesi ve
hastan›n tercihi göz önünde bulundurulmal›d›r (6). Embolizasyon ve radyoterapi alternatif tedavi yaklaﬂ›mlar›d›r.
Radyoterapinin tümör büyümesini yavaﬂlatt›¤› ya da geçici olarak durdurdu¤u, ancak küratif bir yaklaﬂ›m olmad›¤› bildirilmiﬂtir (9).
Glomus tümörlerinde yerleﬂim yerinin önemli anatomik yap›lara komﬂulu¤u, cerrahi s›ras›nda ciddi kompli-
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kasyonlar oluﬂmas›na yol açabilir. Bunlar aras›nda önde
gelenler santral nörolojik problemler, kranyal sinir paralizileri, iﬂitme kay›plar› ve kanamad›r. Bizim hastam›zda
peroperatif ve postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyona rastlanmam›ﬂt›r.

Sonuç olarak glomus tümörleri tan› ve tedavilerinde
dikkatli davranmay› gerektiren özel tümörlerdir. Bu nedenle en uygun tedavinin seçimine özen gösterilmeli ve
komplikasyonlarla karﬂ›laﬂ›labilece¤i hiçbir zaman göz
ard› edilmemelidir.
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