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ÖSSZEFOGLALÁS 
A glomus tympanicum tumorok (tympanomastoidealis para -
gangliomák) a középfülben előforduló leggyakoribb, lassan nö-
vekvő, jóindulatú daganatok. Jelen tanulmányunk célja, hogy ed-
digi tapasztalataink alapján összefoglaljuk a kezelési stratégiánkat,
s útmutatót adjunk a menedzsment szempontjait illetően.
2012 januárja és 2017 januárja között 10 beteget operáltunk
szövettanilag igazolt glomus tympanicum tumor miatt. A betegek
felvétele során a leggyakoribb tünetek a következők voltak: hal-
láscsökkenés, pulzáló tinnitus, vertigo. A panaszok az A1-, A2- és
B1-tumorok eseteiben (8 beteg) átlagosan 1,38 éve (±0,75 év)
álltak fenn. A két szubtotális petrosectomián átesett betegünk
(B3-tumorok) a műtéteik előtt 8, illetve 16 évig panaszolták tü-
neteiket. Betegeink átlagos követési ideje 4,5 év (±1,5 év) volt.
A tumorok megoszlása a Sanna által módosított Fisch–
Mattox-klasszifikáció szerint a következő volt: A1-típus 2 eset
(20%); A2 -típus 2 eset (20%); B1-típus 4 eset (40%); B3-tí-
pus 2 eset (20%). Mind a 4 A-típusú tumort a stapedecto mi -
ák/stapedotomiák során begyakorolt endauralis behatolásból
vagy retroauricularis-transcanalis behatolásból operáltuk.
Négy B1-típusú tumorral jelentkező betegünknél transmasto -
id behatolást alkalmaztunk. Két betegünknél, akik B3-tumor
miatt szubtotális petrosectomián estek át, a hallójáratot lezár-
tuk, a fülkürtszájadékot obliteráltuk, a műtét üregét hasfali zsír-
ral töltöttük fel. Mind a 10 esetünkben teljes tumoreltávolítást
értünk el. Mindezidáig sem klinikailag, sem radiológiailg tumor
reziduumot/recidívát nem tapasztaltunk.
Az egyik B1-típusú betegünknél a műtét utáni sebgyógyulás el-
húzódó volt, a hallójáratban észlelt granuláció több lézeres ke-
zelést követően gyógyult. Egyik szubtotális petrosectomián át-
esett betegünk 6 hónap elteltével hallását sajnos elvesztette.
Ugyanez a betegünk a preoperatíve embolizációt követően 6
hétig átmeneti arcideggyengeségről számolt be, amely maradék-
talanul meggyógyult. Az A1-, A2- és B1-típusú betegek (8 eset)
valamint a 2 szubtotális petrosectomián átesett beteg hallását kü-
lön elemeztük. A műtéti beavatkozásokat követően mind a két
csoportban mérsékelt halláscsökkenést tapasztaltunk.
A glomus tymapnicum tumorok sebészi kezelése biztonságos
és hatásos megoldásnak bizonyult eddigi gyakorlatunkban. A
betegek követése során tumor reziduumot/recidívát nem ész-
leltünk, az okozott morbiditás és a komplikációk aránya elfo-

gadható mértékű volt. Alapvetően fontosnak tartjuk az alapos
preoperatíve tervezést és a tumorok klasszifikációját meghatá-
rozó rendszer – esetünkben a Sanna által módosított Fisch–
Mattox-beosztás (6) – konzekvens alkalmazását. A glomus
tympanicum tumorok sebészi kezelése kombinálható a legkor-
szerűbb implantológiai hallásrehabilitációs módszerekkel.
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SUMMARY
Glomus tympanicum tumors (tympanomastoid paragangliomas)
are slow-growing benign lesions and represent the most com-
mon primary neoplasms of the middle ear. The objective of the
present study is to report our surgical strategy in the manage-
ment of glomus tympanicum tumors.
Between January 2012 and January 2017, 10 patients with histo-
logically confirmed glomus tympanicum tumor underwent surgi-
cal treatment. The most frequent symptoms at the time of ad-
mission were: hearing loss, pulsating tinnitus and vertigo. The
persistence of these symptoms in cases of A1, A2 and B1 tumors
(8 patients) were for an average 1.38 (±0.75 years). The 2 pa-
tients who underwent subtotal petrosectomy had been suffered
from the above symptoms for 8 and 16 years consecutively. The
follow-up of the series was an average 4.5 years (±1.5 years).
Distribution of tumors according to Fisch and Mattox classification
modified by Sanna was as follows: type A1, 2 cases (20%); type A2,
2 cases (20%); type B1, 4 cases (40%) and type B3, 2 cases (20%).
All of the 4 class A tumors were safely removed via either a
stapedectomy-type transcanal approach or a retroauricular-tran-
scanal approach. Four patients with class B1 tumors were operat-
ed on through a transmastoid approach. Two patients with larger
class B3 tumors underwent a subtotal petrosectomy with blind sac
closure of the external auditory canal and middle ear obliteration.
Gross total tumor removal was achieved in all 10 cases. Up until
now no tumor recurrence/residuum was reported either clinically
or radiologically. In one of the type B1 cases the postoperative
healing was longstanding the external auditory canale granulation
needed several laser treatments. One of the subtotal petrosecto-
my cases lost her hearing 6 months following her operation. This
patient suffered temporary facial weakness for 6 weeks following
the preoperative embolization procedure. Mild hearing deteriora-
tion was observed during the follow period up in our series.
Surgical excision of glomus tympanicum tumors is a safe proce-
dure, allowing total tumor removal with minimal morbidity, a
low recurrence rate, and a low complication rate. Careful surgi-
cal planning and preoperative classification is mandatory.
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Bevezetés

Paraganglionális szövetek középfülben való előfordulásáról
(glomus testek) először Guild számolt be 1941-ben (1).
Rosenwasser 1945-ben kapcsolatot talált a Guild által leírt glomus
testek és a vaszkuláris eredetű középfül-tumorok között, ugyanis
ezek a tumorok azon felül, hogy vaszkuláris komponenst tartal-
maznak, neuroepitheliális sejteket is magukban foglalnak (2). Fej-
lődéstanilag a lényegében velősánc (neurális crest) eredetű tumor
egysége a paraganglion, több paraganglion alkotja a glomus testet
(paraganglia). Magát a daganatot, amely vaszkuláris eredetű és
neuroectodermális elemeket is tartalmaz paragangliomának ne-
vezzük. (A velősánc eredetű őssejtek lényegében három irányba
differenciálódnak: paraganglion sejtek, erek, kötőszövet).
Általánosságban elmondhatjuk, hogy a kromaffin-pozitív, szimpa-
tikus eredetű paragangliomák, amelyek az ilyen eredetű tumo-
rok 90%-át alkotják, mellékvese-eredetűek és phaeochromocy -
to mának hívjuk őket. Az összes paragangliomák 8-9%-a a has-
üregben és a mellüregben helyezkedik el, csupán kevesebb mint
1%-uk jelentkezik a fej-nyaki régióban (3). A fej-nyaki régióban
jelentkező kromaffin-negatív paragangliomák mind paraszimpa-
tikus eredetűek. A carotis villája mentén található ezen tumorok
60%-a (carotid body tumor), a dobüregben, a mastoid üreg-
rendszerben és a bulbus venae jugularis tetejéről kiindulva ezen
tumorok 30-35%-a (glomus tympanicum és glomus jugulare tu-
morok), a vagus mellől kiindulva pedig 5-10%-uk (glomus vagale
tumorok). Malignus átalakulásra hosszabb távon leginkább a
carotis mentén növő tumorok (10-15%), ritkábban a glomus
jugulare tumorok (4-5%) hajlamosak (3).
A glomus tympanicum tumorok a promontóriumról, a Jacobson-
ideg (n. IX.), vagy az Arnold-ideg (n. X.) mentén erednek, inci -
den ciájuk 1:30 000, illetve 1:100 000. Középkorú nőkben látjuk
őket leggyakrabban, a nő férfi arány 3:1. Közleményünk kereteit
a glomus tympanicum tumor genetikai hátterének ismertetése
és a MEN-nel (multiplex endokrin neuropathia) való ritkán elő-
forduló asszociációja meghaladja, ezért ettől eltekintünk.
A glomus tympanicum tumorok a középfül és mastoid sejtrend-
szer régiójára korlátozódnak (tympanomastoidealis paraganglio -
mák), ritkán betörhetnek a fülkürt dobüregi szájadékába, vala-
mint a dobhártyán keresztül a külső hallójáratba (4). Ezzel ellen-
tétben a glomus jugulare tumorok (tympanojugularis paragan -
glio mák) a bulbus venae jugularis tetejének adventiciájában lévő
glomus testekből, esetleg a hypotympanonból a bulbust másod-
lagosan beszűrő glomus testekből erednek (5).
A glomus tumorok osztályozását illetően a leginkább elterjedt és
elfogadott a Fisch–Mattox-féle beosztás (1. táblázat) (6), vala-
mint a Glassock–Jackson-féle beosztás (2. Táblázat) (7). Mi a kli-
nikai gyakorlatunkban a Fisch–Mattox-beosztás Sanna által mó-
dosított változatát tekintjük mérvadó osztályozásnak, s erre ala-
pozzuk sebészi tevékenységünket is (3. táblázat).
Jelen klinikai tanulmányban a 2012. január és 2017. január között
operált 10 glomus tympanicum tumorral szerzett klinikai tapasz-
talatainkat szeretnénk megosztani, s javaslatot tenni a 3. táblá-
zatban ismertetett osztályozáson alapuló sebészi algoritmusra.

Beteganyag és műtéti technika

Beteganyag
Retrospektív klinikai tanulmányunkba a 2012. január és 2017. ja-
nuár között sebészileg kezelt, szövettanilag igazolt tympano -
mastoidealis paragangliomában szenvedő 10 betegünk került be.
Valamennyi betegünk részletes fülészeti, illetve otoneurológiai
vizsgálaton esett át. A műtéteket megelőzően valamennyi bete-
günk átesett kontrasztanyagos HRCT-vizsgálaton. A két B3 típu-

sú paragangliomás betegünknél MR-vizsgálat is készült. A bulbus
beszűrtségének gyanúja egyetlen esetben sem merült fel.
Arteriográfiára és embolizációra csupán a két B3 típusú
paragangliomás esetünkben került sor. Az arcidegműtét előtti és
műtét utáni funkciójának megállapítására a House–Brackmann
(HB) féle skálát alkalmaztuk (7, 8). A halláseredményeket az
Amerikai Fül-Orr-Gégészeti Akadémia (Committee on Hearing
and Equilibrium of the American Academy of Otolaryngology
Head and Neck Surgery) vezetéses halláscsökkenésben szenve-
dőkre vonatkozó ajánlása alapján dolgoztuk fel (9). A halláskü-
szöb-eredményeket a légvezetéses (LV) és a csontvezetéses
(CSV) értékek négy frekvencián (0,5, 1, 2, 3 kHz) számolt átla-
gában adtuk meg. A csont-légköz eredményeket (air-bone gap)
a légvezetéses és csontvezetéses átlagok különbségeként adtuk
meg. A tumorok stádiumait a Fisch–Mattox-beosztás Sanna által
módosított formájában tüntettük fel (3. táblázat). A betegek kö-
vetési idejének megállapításakor a műtéttől a legutóbbi ambuláns
vizitig eltelt időtartamot vettük figyelembe.

1. táblázat: Fisch–Mattox-klasszifikáció (6) a közép-
fülre és a mastoid térségre terjedő glomus tumorok
eseteiben

Típus Leírás

A A tumor a középfülre lokalizálódik

B A tumor a temporalis csonton belül a
tympanomastoidealis régióra korlátozódik

C A tumor beterjed vagy a sziklacsont csúcsába, vagy
érinti az infralabyrinther régiót

D1 A tumor intracranialis erjedést mutat (<2 cm)

D2 A tumor intracranialus terjedést mutat (>2 cm)

2. táblázat: Glasscock–Jackson-klasszifikáció (7)
glomus tympanicum tumorok eseteiben

Fokozat Leírás
I. A tumor a promontóriumra lokalizálódik

II. A tumor teljesen kitölti a középfül üregrendszerét.

III. A tumor teljesen kitölti a középfül üregrendszerét,
és a mastoid üregrendszer felé terjed

IV.
A tumor teljesen kitölti a középfül üregrendszerét, és
a mastoid üregrendszer felé terjed, beterjed a külső
hallójáratba, vagy erodálja a carotis csontos falát

3. táblázat: Sanna által módosított Fisch–Mattox-
klasszifikáció

Fokozat Leírás

A A tumor nem haladja meg a középfül térségét

A1 Mikroszkópos vizsgálattal a tumor teljesen látható

A2
Mikroszkópos vizsgálattal a tumor nem teljesen látható
Terjedhet a fülkürszájadék felé (anterior), vagy a
mesotympanum irányába (posterior)

B A tumor a tympanomastoidealis térségre korlátozódik

B1 A tumor kitölti a középfület, a hypotympanon
és/vagy a sinus tympanicus felé terjed

B2
A tumor kitölti a középfület, a mastoid sejtrendszer-
be terrjed és/vagy mediális irányba meghaladja
A nervus facialis mastoidealis szakaszát

B3 A tumor kitölti a középfület, a mastoid sejtrendszerbe
terjed, erodálja a carotis interna csontos csatornáját



Műtéti technika
Kisméretű A1-típusú, (1. A és 2. A ábra) a promontóriumon el-
helyezkedő tumorok esetében az endaurális behatolás elegen-
dőnek tűnik. Bipoláris csipesszel a tumor megkisebbíthető, a
tápláló artéria koagulálható.
A2-típusú tumorok (1. B és 2. B ábra) esetében retroauri cu la ris
metszésből, de a hallójáraton keresztül dolgozunk mas toidecto -
mia végzése nélkül (10), jó rálátást kapva a tumorra, de csak
minimális morbiditást okozva a betegnek. Az alkalmazott sebé-
szi technika jól ismert az irodalomból (8, 12, 13), mi annyi mó-
dosítást végeztünk, hogy a Sanna által javasolt „kesztyűujj-le-
beny” technikát vezettük be klinikánkon (3. ábra). Ez azt jelenti,
hogy a hallójárati körkörös metszést követően a dobhártyából,
az annulusból és a hallójárati hám mediális részéből álló
tympano meata lis lebenyt kesztyűujjszerűen eltávolítjuk a halló-
járatból. A tumorról és a malleus nyeléről is gondosan levett –
lehetőleg sértetlen – tympanomeatalis lebenyt fiziológiás sóol-
datban tároljuk, ezután alapos hallójárati plasztikát végzünk.
Megkeressük a chorda tympanit, s a tumor elhelyezkedésétől
függően anterior vagy posterior irányba pozícionáljuk. Elsődle-
ges szempont a maradéktalan tumor el tá volítás, akár a chorda
feláldozása révén is. A tumor körül tompa disszekciót és bipo-
láris koagulációt alkalmazunk. Antero-inferior irányból dissze -
ká lunk a hallócsontláncolat felé haladva, közben többször
koagulálva, fokozatosan zsugorítva a tumort. A tumor érnyelét
(általában az a. pharyngea ascendens dobüregi ága) gondosan
ellátjuk, erőteljesebb vérzés esetén surgicel-t helyezünk a mű-
téti területre. A tumor halló csont láncolat körüli részét távolítjuk
el utoljára, ugyanis időközben elegendő teret nyertünk az
anterior-inferior tumorszegment eltávolításával. Egy négyzet
alakú, egyik oldalán félig bevágott temporális fasciát helyezünk
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1. ábra: Különböző stádiumú glomus tympanicum
tumorok CT-vizsgálati felvételei a Fisch–Mattox-
klaszszifikáció Sanna által módosított beosztása (3.
táblázat) szerint
Promontóriumon elhelyezkedő (nyíl) kicsi tumor (A1). Középfülre lokalizálódó kicsi tu-
mor, amely meghaladja a dobkeret szélét (nyíl), mikroszkópos vizsgálattal a szélek nem
mindenütt láthatók (A2). A hypotympanum, illetve a bulbus (nyíl) irányába terjedő tumor
(B1). A teljes középfület és mastoid üregrendszert kitöltő (nyilak) glomus tympanicum
tumor (B2). A középfület kitöltő, a carotis interna csontos csatornáját erodáló tumor
(nyíl) axialis CT-felvétele (B3). (Az A–D felvételek coronalis síkban készültek)

2. ábra: Különböző stádiumú (A1–B3) glomus
tympanicum tumorok sematikus rajza
A tumor szélei mikroszkópos vizsgálattal beláthatóak (A1) (A). A tumor megha-
ladja a dobkeret szélét (A2) (B). A tumor a hypotympanum felé terjed (B1) (C).
A tumor kitölti a teljes középfület és a mastoid üregrendszert, általában mediál
irányba meghaladja a nervus facialist (B2) (D). A tumor erodálja a carotis interna
csontos falát (B3) (E)

3. ábra: A „kesztyűujj-lebeny” technika
A tympanomeatalis lebenyt leválasztjuk a dobhártyával együtt a csontos hallójá-
ratról és a kalapács nyeléről, és fiziológiás sóoldatban tároljuk (A). Anterior-
inferior irányból bipoláris csipesszel zsugorítjuk a tumort (B). Az ovális ablak
irányába disszekálunk, vigyázva a hallócsontláncolat épségére (C). A belső fül
ablakai és a nervus facialis körül fejezzük be a disszekciót (D). A
tympanomeetalis lebenyt visszahelyezzük a csontos hallójáratba, alá fasciát he-
lyezhetünk (E). A hallójáratba (és a középfülbe is) gelfoamot teszünk a rögzülés
biztosítására (F)
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a kalapács nyele alá „underlaid” módon, megakadályozva mint-
egy a graft lateralizációját, ezután pedig az alaposan feltágított
hallójáratba gondosan visszahelyezzük a „kesztyűujj-lebenyün-
ket”. A technika begyakorlásával legtöbbször a hallócsont-lán-
colat épsége megőrizhető. Az A-típusú műtétek algoritmusát
szemlélteti a 4. ábra.
A B-típusú tumorok során mastoidectomiát is kell végeznünk. A
tympanomeatalis lebeny felemeléséig ugyanúgy járunk el, mint
az A2-tumoroknál. B1-tumoroknál (1. C és 2. C ábra) zárt tech-
nikájú tympanoplastica csontmunkáját végezzük széles posterior
tympanotomiával, hogy jó rálátást nyerjünk a középfül irányába.
Ha a tumor a hypotympanum felé terjed, akkor kiterjesztjük a
posterior tympanotomiát. B2-típusú tumorok (1. D és 2. D ábra)
esetén, ha a nervus facialist mediális irányba meghaladja a tumor,
akkor a kiterjesztett posterior tympanotomiát akár a subfacialis
recessus feltárásával egészíthetjük ki. B3-típusú tumorok (1. E és
2. E ábra) esetén szubtotális petrosectomiát végzünk a dobüregi
fülkürtszájadék és a hallójárat (blind suc closure) lezárásával, a
műtéti üreg hasfali zsírral történő obliterálásával (14–16). Ha a
műtét során a bulbus venae jugalaris érintettségét észleljük, ak-
kor megkísérelhetjük a gondos preparálást, de ha beszűrtnek
érezzük a bulbus sérülékeny falát, akkor célszerű befejezni a mű-
tétet. Egy második alkalommal előzetes angiográfiát – és esetleg
embolizációt – követően a beteg beleegyezését elnyerve infra -
tem poralis fossa A-típusú műtétet végezhetünk. A B-típusú mű-
tétek algoritmusát szemlélteti az 5. ábra.

Eredmények

Demográfiai adatok
2012 januárjától 2017 januárjáig 10 beteget kezeltünk klinikán-
kon radiológiailag és klinikailag igazolt glomus tympanicum tu-
mor miatt. Valamennyi beteg műtéti megoldáson esett át alapos
előzetes felvilágosítást követően. Betegeink közül 8 volt nő, 2
férfi, átlagéletkoruk 55 év (±7,75 év). Nyolc esetben jobb oldali
tumort, két esetben bal oldali tumort operáltunk. A betegek át-
lagos követési ideje 4,5 (±1,5) év volt.

A tumorok osztályozása
Amennyiben a Sanna által módosított Fisch–Mattox-féle beosz-
tást (6) (3. táblázat) vettük figyelembe, akkor a tumorok meg-
oszlása beteganyagunkban a következő volt: A1-stádiumú tumor
2, A2-stádiumú tumor 2, B1-stádiumú tumor 4, B3-stádiumú tu-
mor 2. Érdekes módon B2-stádiumú tumorral a gyakorlatunk-
ban nem találkoztunk.

Klinikai adatok
A betegeink körében a leggyakoribb klinikai tünetek az alábbi
megoszlásban fordultak elő:
n pulzáló tinnitus,
n halláscsökkenés,
n vertigo.
A Klinikánkra való felvételkor az A1-, A2- és B1-stádiumú 8 be-
tegünk a fenti tüneteket átlag 1,38 éve (±0,75 év) panaszolták.
A két B3-stádiumú, később szubtotális petrosectomián átesett
betegünk 8, illetve 16 éve szenvedett a fentebb említett tüne-
tektől.
Egyéb glomus tumorokat illetően (glomus jugulare, carotid body
tumor, glomus vagale) a családi anamnézis valamennyi betegünk
esetében negatív volt. Mikroszkópos fülvizsgálat során valameny-
nyi betegünknél megfigyelhető volt a vöröseslilás pulzáló massza,
amely a retrotympanumban helyezkedett el. A preoperatív arc-
idegstátusz minden betegnél I/VI. fokozatú volt a House–
Brackmann-skála alapján.

Kezelési stratégiánk
Valamennyi beteg primer műtéti megoldáson esett át, reoperá -
ciót senkinél sem végeztünk. A promontóriumon elhelyezkedő 2
apró tumor esetében (A1-tumorok) endauralis behatolásból ope-
ráltunk. A retroauricularis-transmeatalis behatolást annál a 2 be-
tegnél végeztük, akiknél a tumor kitöltötte a középfület és a
posterior mesotympanum irányába mutatott terjedést (A2-tumo-
rok). Zárt technikájú tympanoplasticát (posterior tympanoto miá -
val kiegészítve 4 betegnél végeztünk B1-tumorok miatt) (4. ábra).
Érdekes módon gyakorlatunkban B2-tumorral, amely a subfacialis
recessus feltárását is megkövetelte volna, nem találkoztunk.
A hallócsont-láncolatot valamennyi A1-, A2- és B-típusú tumoros
betegünknél meg tudtuk kímélni. Szubtotális petrosectomiá ra 2
betegünk esetében került sor, mindkét esetben a tumor erodálta
a carotis interna csontos csatornáját a vertikális és horizontális
(pars petrosa) szakasz határánál (1. E és 2. E ábra). Embolizációt
csupán a 2 szubtotális petrosectomián átesett betegnél kértünk,
a többi esetben csupán előzetes HRCT-vizsgálatra és a klinikai
képre alapoztuk a műtéti indikációt.

Halláseredmények
A halláseredményeket az egyes műtéti kategóriák alapján két
csoportra osztva értékeltük. Tehát elkülönítettük az endaurális

4. ábra: A-típusú glomus tympanicum tumorok sebé-
szi stratégiája

5. ábra: B-típusú glomus tympanicum tumorok sebé-
szi stratégiája



behatoláson (A1), a retroauricularis-transcanalis behatoláson
(A2) a zárt technikájú tympanoplasticán (plusz posterior
tympanotomia) átesett betegek (B1) (összesen 8 beteg) hallás-
eredményeit (4. táblázat) a szubtotális petrosectomián átesett 2
betegünk halláseredményeitől (B3) (5. táblázat). B2-típusú tu-
mor gyakorlatunkban nem fordult elő.
A preoperatív küszöb-audiometriás vizsgálatok alapján az A1-,
A2- és B1-típusú műtétek átlagos preoperatív csontvezetése
28,75 dB, posztoperatív csontvezetése 37,19 dB volt. Ugyan-
ezek az értékek a légvezetés vonatkozásában 32,81 dB, illetve
41,81 dB voltak. A preoperatív csont-légrés átlaga 4,06 dB volt,
a posztoperatív átlagos érték 10,63 dB volt. A csont-légrés ki-
számításánál a 0,5-1-2-3 kHz frekvenciákon mért csont- és lég-
vezetéses értékek átlagát vettük figyelembe (4. táblázat). A
posztoperatív adatok elemzése során a legutóbbi kontroll hallás-
vizsgálat eredményeit vettük figyelembe.
A szubtotális petrosectomián átesett 2 beteg esetében átlagot
nem számoltunk. Az 5. táblázatban összefoglaltuk mindkét be-
teg pre- és posztoperatív csont- és légvezetéses értékeit, va-
lamint a korai posztoperatív időszakban mért csont-légközö-
ket.
A közvetlen posztoperatív szakban egyetlen megsiketülést sem
tapasztaltunk.
Sajnos 6 hónappal a műtétet követően egyik szubtotális
petrosectomián átesett betegünk hirtelen elvesztette hallását.
Ez a beteg a műtét során a kerek ablakba helyezett vibrant
soundbridge implantátumot kapott, amelyet megelégedéssel
viselt 6 hónapig (6. A ábra). Ennél a betegnél a későbbiekben
cochlearis implantátummal tervezzük rehabilitálni a hallást. Egy
másik szubtotális petrosectomán átesett betegünknél a hallás
rehabilitációjára BAHA-implantátumot alkalmaztunk (6. B áb-
ra).

Egyéb komplikációk
A betegek követése során eddig sem hallójárat-stenosist, sem
pedig reziduális/recidív tumort nem észleltünk.
A tympanomeatalis lebeny preparálása során 2 esetben fordult
elő dobhártya-perforáció, amelyet temporalis fasciával korrigál-
tunk. A szubtotális petrosectomián átesettek követésénél fon-
tosnak tartjuk a diffúzió súlyozott MR-vizsgálatot reziduális
cholesteatoma kimutatására, A1-A2 és B1-B2-tumorok követé-
sére elegendőnek tartjuk a CT-vizsgálat.
A nervus facialis funkciója a VSB-t kapó szubtotális petrosecto -
mi án átesett betegnél az embolizációt követően House–
Brackmann III/VI. értékre változott, valószínűleg az ideget ellátó
arteria meningea ág átmeneti obliterációja miatt. Néhány héttel
a műtétet követően a beteg arcidegműködése maradéktalanul
helyreállt. A többi 9 betegünknél mind a preoperatív mind a
posztoperatív arcidegfunkció HB I/VI. értéket mutatott. Egy B1-
típusú tumoros betegünk esetében a posztoperatív szakaszban
elhúzódó hallójárati granulációt észleltünk, amely ismételt léze-
res kezelésre meggyógyult.

Megbeszélés

A glomus tympanicum tumorok a középfül leggyakoribb, rendkí-
vül lassan növekvő jóindulatú elváltozásai (5). Az irodalmi ada-
tokkal egybecsengően a mi beteganyagunkban is a pulzusszink-
ron fülzúgás, a halláscsökkenés (vezetéses, idegi, vagy kevert) va-
lamint a fülfájdalom voltak a vezető tünetek. Mikroszkópos fül-
vizsgálat során a retrotympanalisan, főképpen az alsó negyedek-
nek megfelelően látható pulzáló, kékesvörös massza a tipikus el-
változás. Differenciáldiagnosztikai szempontból az alábbi kórké-
peket kell figyelembe vennünk: gyulladásos polipok, aberráns le-
futású carotis interna, haemangioma, nervus facialis neurino ma,
magasan fekvő bulbus venae jugularis, cholesteatoma, chole -
sterol granuloma, meningeoma, osteoma, malignus középfül-tu-
mor (4, 8). Klinikailag kezdetben nagyon nehéz megmondani,
hogy glomus tympanicum vagy glomus jugulare tumorral állunk-e
szemben, ezért a lézió határainak pontos megállapításához ra-
diológiai vizsgálatokra van szükség (4). A kontrasztanyagos
HRCT-vizsgálat segít a tumor pontos kiterjedésének megállapí-
tásában, a carotis csatornához, a bulbushoz és nervus facialishoz
való pontos viszony kiértékelésében. Ha a bulbus és a tumor kö-
zött levegőt vagy csontot látunk, akkor bizonyosra vehető, hogy
glomus tympanicum tumorral állunk szemben. Ha a hypotym pa -
non és a bulbus között nem látunk egyértelmű csontos határt,
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6. ábra: Szubtotális petrosectomiát követő
hallásrehabilitáció vibrant soundbridge-el (A), és BAHA-
implantátummal (B) B3-tumor esetében. Az előző esetben a csontvezetéses gör-
be a magas frekvenciák felé lejtett, az utóbbi esetben a fül siket volt

4. táblázat: A1-, A2- és B1-típusú glomus tympani -
cum tumor miatt operált 8 esetünk összesített hal-
láseredményei

Tympanomastoidalis paraganglioma A1, A2, B1

Csontvezetés
(dB)

Légvezetés
(dB)

ABG (dB)

Preop. 28,75 32,81 4,06

Posztop. 37,19 47,81 10,63

5. táblázat: B3-típusú, szubtotális petrosectomán átesett betegeink (2 eset) preoperatív és poszt ope ratív hal-
láseredményei

Tympanomastoidealis paraganglioma B3

1. beteg 2. beteg

Csontvezetés (dB) Légvezetés (dB) ABG (dB) Csontvezetés (dB) Légvezetés (dB) ABG (dB)

Preop. 61,25 108,75 47,5 35 88,75 53,75

Posztop. 53,75 93,75 40 73,75 106,25 32,5
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akkor feltételezhető a bulbus beszűrtsége, ilyenkor MRI-vizsgá-
latra is szükség van. A sebészi behatolás megtervezése szem-
pontjából alapvetően fontos tudni, hogy glomus jugulare, vagy
glomus tympanicum tumorral állunk-e szemben, ugyanis a
glomus jugulare tumorok eseteiben infratemporalis behatolás
(Fisch A-műtét) jön szóba. Preoperatív angiográfia, illetve
embolizáció csak nagyon ritkán, B3-tumorok egyes extrémen
nagy eseteiben jön szóba (7. ábra). Bár vannak munkacsoportok,
akik a sugárterápiát részesítik előnyben (18, 19), véleményünk
szerint glomus tympanicum tumorok eseteiben a műtéti megol-
dás kisebb mortalitással jár, mint a sugárkezelés. Eddigi tapaszta-
lataink alapján egyetértünk azzal a vélekedéssel, hogy a közép-
fülre és a mastoid üregrendszerre korlátozódó glomus
tympanicum tumorok eseteiben nincs létjogosultsága a sugárke-
zelésnek (4, 14, 18, 21).
A sugárkezeléssel kapcsolatban további problémát okozhat a ké-
sőbbi hallójárati stenosis, az esetleges osteoradionecrosis kiala-
kulása, illetve középkorú betegekkel kapcsolatosan a sugárkeze-
lés indukálta második tumor problematikája.
A sebészi megoldás megtervezése során figyelembe kell venni a
tumor méretét, elhelyezkedését, növekedésének irányát. Kö-
zépfülre lokalizálódó glomus tympanicum tumorok esetében
elegendő az endaurális behatolás, ahogy az stapes műtét során
megszokott (4, 5, 8, 14, 18, 22, 23). Hypotympanalis terjedés
esetén zárt technikájú tympanoplastica csontmunkáját végezzük
a recessus facialis inferior irányú, szükséges mértékű feltárásával,
esetenként a subfacialis recessus kidolgozásával (4, 5, 18, 22,
23). Számos szerző javasolja glomus tympanicum tumorok eltá-
volításához a lézertechnika (KTP, dióda, neodynium-YAG) alkal-
mazását (21, 22, 24). A lézerrel asszisztált műtétek előnye két-
ségkívül a vérmentesség, a cochlea közelében hosszú ideig dol-
gozva viszont számolni kell a iatrogén cochlearis károsodás es-
hetőségével. A mi tapasztalataink szerint hideg eszközökkel, bi-
poláris csipesszel és surgicel alkalmazásával ezek a tumorok biz-
tonsággal eltávolíthatók.
Klinikánkon a műtéti technika tervezésekor a Fisch–Mattox-osz-
tályozás Sanna szerinti módosítását tartjuk szem előtt. Fontos-
nak érezzük, hogy a sebész kollégák azonos nyelvet beszéljenek,
amikor az A- és B-típusú tumorok 5 alcsoportjáról (3. táblázat)
beszélünk, ezért az ismertetett beosztáson alapuló műtéti meg-
oldásokat javasoljuk a hazai fül-orr-gégészeti közvélemény szá-
mára.

A-típusú tumorok
A középfülre lokalizálódó, mikroszkópos vizsgálattal belátható
szélű, a mesotympanumba posterior irányba nem terjedő, vi-
szonylag kisméretű tumorok esetén (A1-tumorok) egyetértünk
azokkal, akik az endauralis behatolást megfelelő sebészi mód-
szernek érzik (4, 5, 8,14, 18, 22, 24) (8. A ábra, illetve 1. A és 
2. A ábrák). A mesotympanonban posterior irányba terjedő tu-
morok, illetve a dobkeretet éppen hogy csak meghaladó tumo-
rok (A2) eseteiben a retroauricularis-transmeatalis behatolást
tartjuk követendőnek (8. B ábra illetve 1. B és 2. B ábrák). Farrior
eredeti műtéti technikáját (11) ilyen esetekben javasoljuk kiegé-
szíteni a korábban ismertetett „kesztyűujj lebeny” technikával 
(8, 13) (3. ábra). Ez a módosítás a tumorra való rálátásunkat
nagymértékben javítja, a hallócsontláncolat körüli manipuláció
biztonságosságát fokozza, a nervus facialis megsértésének veszé-
lyét pedig mérsékli. A2-tumorok esetén további fontos műtét-
technikai lépés az alapos hallójárati plasztika. A „kesztyűujj-le-
beny” alkalmazásának további előnye a nervus facialis sérülésé-
nek elkerülése. A bipoláris csipesz inferior irányból történő be-
vezetése segíti a tumor megkisebbítését, s elkerülhetjük a halló-
járati bőr akaratlan összeégetését is.

B-típusú tumorok
B1-típusú tumorok eseteiben a hypotympanon felé történő ter-
jedés miatt legfeljebb a recessus facialis és a sinus tympanicus
érintettségéről beszélhetünk, ezért a zárt technika posterior
tympanotomiával való kombinálása elegendő a biztonságos
tumorreszekcióhoz (8. C ábra, illetve 1. C és 2. C ábrák). A
posterior tympanotomia szükséges mértékű kiterjesztése, szük-
ség esetén a subfacialis recessus kidolgozása a tumor inferior ha-
tárának kontrollálását lehetővé teszi.
B2-tumorok eseteiben a mastoid érintettsége és a nervus facialis
mastoidealis szakaszától mediálra történő növekedés miatt az
inferior kiterjesztett posterior tympanotomiára szükség van
(1. D és 2. D ábrák).

7. ábra: B3-típusú, angiográfián átesett és embolizá -
ciót követően szubtotális petrosectomiával operált
glomus tympanicum tumor. A tumor meghaladta a hallójárat late-
rális szintjét (A). Axiális CT-felvételen a carotis csontos csatornájának eróziója
látható (nyíl) (B). Coronális CT-felvételen a hallójáratot kitöltő tumor látható
(nyíl) (C).

8. ábra: Műtéti megoldások glomus tympanicum tu-
morok eseteiben. Endauralis behatolás A1-tumoroknál (A).
Retroauricularis-transmeatalis behatolás A2-tumoroknál (B). Zárt technikájú
tympanoplastica posterior tympanotomiával (B1- és B2-tumoroknál) (C).
Szubtotális petrosectomia B3-tumoroknál (D)
Rövidítések: CI: carotis interna; mTT: musculus tensor tympani; P: promontórium;
NF(m): nervus facialis mastoidealis szakasza; Lab: labyrinthus; Csz: Citelli szöglet;
SS: sinus sigmoideus; RFS: retrofacialis sejtek DigP: digastricus perem; T: tumor;
HHF: hallójárat hátó fala; PrM: processus mastoideus



Az A1-, A2- és B1-típusú tumorok összesített halláseredményéből
leszűrhető, hogy a leggondosabb preparálás mellett is számítani
kell a csontvezetés esetleges romlására, valamint arra, hogy a
hallócsontláncolat épségét nem minden esetben sikerül megőriz-
ni.
A szubtotális petrosectomiát csak B3-tumorok esetén mérlegel-
jük, tehát akkor, ha a carotis csontos falát erodálta a tumor (8. D
ábra, illetve 1. D és 2. D ábrák). Szubtotális petrosectomia során
a tumorhoz való hozzáférés a legkönnyebb, a hallójárat és a fül-
kürt lezárását valamint a műtéti üreg hasfali zsírral való
obliterációját a halláslelettől függően korszerű implantológiai
megoldásokkal kombinálhatjuk. A következményes vezetéses
halláscsökkenés miatt a Vibrant Soundbridge, és a Baha a vi-
szonylag leggyakrabban alkalmazott megoldások (25, 26), akár
egy tervezett második műtéti lépésben (6. ábra). Ha műtét köz-
ben a bulbus beszűrtségét tapasztaljuk, megkísérelhető az óva-
tos preparálás, de ha nincs jó rétegünk, akkor fel kell készülni a
bulbus sérülésének ellátására, ami komoly sebészi tapasztalatot
igényel. (A preoperatív HRCT által felvetett beszűrtséget az MRI
már a műtét előtt tisztázhatja, így nem kerülhetünk kellemetlen
helyzetbe a műtét során). Ha elakadunk a preparálással, akkor
fejezzük be a műtétet, s később angiográfia és embolizáció be-
iktatásával készítsük fel a beteget az infratem po ralis fossa A-tí-
pusú műtét lehetőségére. Az irodalmi adatok alapján A- és B-tí-
pusú glomus tympanicum tumorok eseteiben a komplett reszek-
ció a betegek 94-100%-ában elvégezhető, recurrens tumorokra
az esetek csupán 0-5%-ában kell számítani (4, 14, 18, 22). Eddigi
eseteinkben a HRCT-vel való követés során nem tapasztaltuk
sem reziduális sem pedig rekurrens tumor előfordulását.
A B3-típusú 2 betegünk ellátásának tanulsága (5. táblázat), hogy
ugyan a halláseredmények romlanak a műtétet követően, de
ezek a műtétek korszerű implantológiai megoldásokkal kombi-
nálhatóak. Az egyik, sajnálatos módon megsiketült betegünknél
cochlearis implantációt tervezünk.
Véleményünk szerint a sebészi kezelés glomus tympanicum tu-
morok eseteiben minimális morbiditással jár, alkalmas a teljes
tumorreszekció kivitelezésére, következményes teljes tumor el -
tá volítással és alacsony reziduális tumor aránnyal. A műtétek
kombinálhatóak a legkorszerűbb implantológiai megoldásokkal.

Következtetések

A glomus tympanicum tumorok a középfül leggyakoribb benig -
nus primer tumorai. A leggyakoribb tünetek a pulzáló tinnitus, a
fülfájdalom, vezetéses, idegi vagy kevert típusú halláscsökkenés
kíséretében. Mikroszkópos fülvizsgálat során a retrotympanum -
ban vöröseskékes pulzáló terimét látunk. A legfontosabb leké-
pezési eljárás a HRCT-vizsgálat. A bulbus érintettségének gyanú-
ja esetén az MRI-vizsgálat (gadolíniummal vagy anélkül) lehet se-
gítségünkre. Glomus tympanicum tumorok eseteiben a sugárke-
zelést gyakorlatunkban primer kezelésként kontraindikáltak te-
kintjük. Az alapvető terápiás megoldásnak a helyesen indikált
műtéti megoldást tartjuk, amelynek előnyei a következők: szinte
mindig elérhető a teljes tumoreltávolítás, alacsony a komplikáci-
ók aránya, ritkán fordul elő reziduális tumor, minimális a műtét
morbiditása, ugyanakkor jól kombinálható korszerű hallásreha -
bili tációs implantológiai módszerekkel (Vibrant Soundbridge,
Baha, Bonebridge).
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