G‹R‹ﬁ
Glomus tümörleri, nöroendokrin hücrelerden köken
alan, baﬂ ve boynun nadir görülen tümörleridir. En s›k
olarak karotid cisim tümörü, daha sonra s›kl›k s›ras›na
göre glomus jugulare, glomus timpanikum ve glomus
vagale tümörleri görülür.1
Genel tümör yüzdesinin yaklaﬂ›k %0,03 kadar›n›, baﬂboyun tümörlerinin ise %0,6’s›n› oluﬂturur2,3 ve kafa
taban›ndan arkus aortaya kadar uzanan alanda
bulunabilir.4 Yavaﬂ büyüyen, genellikle benign
karakterde tümörler olmalar›na ra¤men, ileri derecede
vasküler olmalar› ve önemli oluﬂumlara yak›n
komﬂuluklar›n›n bulunmas› nedeni ile cerrahilerinde
dikkatli davran›lmas› gerekmektedir.5,6
Bu yaz›da, multipl alt kranial sinir paralizisi ile gelen ve
kemik destrüksiyonu bulunan, etyolojide glomus
jugulare tümörü saptanan ve gamma knife tedavisi
uygulanan bir olgu sunulmaktad›r.

hastal›¤› d›ﬂ›nda patoloji yoktu. Ailede kranial sinir
tutulumu ile giden bir tablo tan›mlanmamakta idi.
Hastan›n sigara ve alkol kullan›m öyküsü yoktu ve
düzenli olarak asetil salisilik asit, isosorbit dinitrat,
terbutalin sülfat ve levotiroksin kullanmakta idi.
Fizik muayenede, boynun sol taraf›nda karotis
bifurkasyonuna uyan bölgede pulsatil kitle hem
inspeksiyonda hem de palpasyonda saptand›.
Nörolojik muayenede ise, disfonik ve nazone
konuﬂma, sol kulakta iﬂitmede azalma saptand›;
rinne sa¤da pozitif, solda negatif, weber sola
lateralize idi. Sol kulakta mikst tip iﬂitme kayb›
saptand›. Solda ö¤ürme (gag) refleksi al›namad›, sol
palatal arkta hareketsiz, uvula sa¤a deviye idi.
Sol omzun sa¤a göre daha düﬂük oldu¤u, sol
trapezius kas›nda atrofi ve kas gücünün 3/5 oldu¤u
görüldü (ﬁekil 1). Solda SCM kas›nda atrofi izlendi ve
kas gücü 4/5 olarak saptand› (ﬁekil 1). Ayr›ca, dilin
içeride sa¤a, d›ﬂar›da sola deviye oldu¤u görüldü,
dilin sol yar›s›n›n atrofik ve dil kas gücünün 2/5
oldu¤u görüldü (ﬁekil 2).

OLGU
63 yaﬂ›nda kad›n hasta, son 3 y›ld›r özellikle s›v›
g›dalar› al›rken daha belirgin olmak üzere yutma
güçlü¤ü, zaman zaman besinleri soluk borusuna
kaç›rma ve öksürme yak›nmas› ile baﬂvurdu.
Öyküden 10 y›l önce ses k›s›kl›¤›n›n baﬂlad›¤›,
bundan bir y›l sonra sol omuzunu yukar› kald›rmakta
güçlük çekti¤i ö¤renildi. Beﬂ y›ld›r sol kulakta olan
iﬂitmede azalmaya, son 3-4 y›ld›r dilin sol taraf›nda
güçsüzlük, yanma, kar›ncalanma ve dilin o taraf›n›
hareket ettirmede güçlük eklenmiﬂti. Sekiz y›l önce
tiroidektomi
operasyonu
geçiren
hastan›n
operasyon öncesinde de ses k›s›kl›¤› mevcut idi. Son
2 y›ld›r ise, sol omzundaki güçsüzlü¤ün artt›¤›n› ve
bu omzunun sa¤a göre daha düﬂük oldu¤unu
belirtmekte idi. Hastan›n özgeçmiﬂinde 10 y›l önce
tiroid operasyonu, hipertansiyon, koroner arter
hastal›¤› vard›. Soygeçmiﬂinde ise koroner arter

ﬁekil 1. XI. kranial sinir muayenesi: hasta omuzlar›n› kald›rd›¤›nda sol
trapezius ve Musculus. sternocloido mastoid (MSCM) kas›nda atrofi ve
sa¤a oranla asimetri görülmektedir

ﬁekil 2. XII. kranial sinir muayenesi: dilin sol yar›s› atrofik ve dil d›ﬂar›
ç›kt›¤›nda sola do¤ru devie

Laringoskopik incelemede ise sol vokal kordun orta
hatta fikse oldu¤u görüldü (ﬁekil 3), otoskopik
muayenede sol d›ﬂ kulak yolunda hiperemik
görünümde pulsatil kitle izlendi (ﬁekil 4).
ﬁekil 6a, b, c. Kontrasl› T1 a¤›rl›kl› aksiyal (a), T1 a¤›rl›kl› koronal (b) ve
koronal FLA‹R (c) a¤›rl›kl› kesitlerde solda petroz kemikte erozyon
oluﬂturan, distalde kafa taban›na do¤ru uzan›m gösteren heterojen
özellikte kitle

ﬁekil 3. ‹ndirekt larengoskopide sol vokal kord paramedian hatta ve sol
piriform sinüste tükürük göllenmesi izlenmektedir

Tümörün intrakranial ve ekstrakranial uzan›m
göstermesi ve intrakranial olarak duraya girmiﬂ
olmas› nedeni ile aç›k cerrahiye uygun olmad›¤›
düﬂünüldü. Beyin cerrahisi ile konsulte edilerek
gamma knife ›ﬂ›n tedavisinin uygun olaca¤›na karar
verildi ve yaklaﬂ›k 3 ay önce gamma knife tedavisi
uyguland›. Erken evrede klinik tablosunda düzelme
veya kötüleﬂme izlenmeyen hasta klinik olarak
izlenmektedir.

TARTIﬁMA
Glomus tümörlerine; nonkromaffin paraganglioma,
kemodektoma gibi farkl› isimler verilmiﬂ ve bu
tümörler klinik olarak ilk kez 1945 y›l›nda
Rosenwasser taraf›ndan tarif edilmiﬂtir.1,7
ﬁekil 4. D›ﬂ kulak yolu arka üst duvar›n› erode eden hemorajik ve pulsatil kitle

Yap›lan kranial MR incelemesinde; sol petroz kemik
içinde juguler fossay› dolduran, kemikte erozyon
oluﬂturan, kafa taban›nda juguler ven boyunca
distale do¤ru uzanan, proksimalde serebello-pontin
sisternaya giren, lobule kontürlü, yer yer vasküler
özellik gösteren ve ‹V kontrast sonras› heterojen
opaklaﬂma izlenen kitle (glomus jugulare tm)
saptand› (ﬁekil 5a, b; ﬁekil 6a, b, c).

ﬁekil 5a, b. T1 a¤›rl›kl› kontrasts›z (a) ve kontrastl› (b) aksiyel kesitlerde,
sol serebello-pontin köﬂede yo¤un kontrast tutulumu gösteren kitle
görülmüﬂtür

Glomus tümörleri, baﬂ ve boyun bölgesinde 4 farkl›
lokalizasyonda olabilir: 1) Karotid bifürkasyonunda
(karotid cisim tümörü); 2) ‹nferior ganglion
bölgesinde (ganglion nodosum) ve vagal sinirin
servikal parças›nda (glomus vagale); 3) Jugular bulb
bölgesinde (glomus jugulare); 4) Orta kulak
kavitesinde (glomus timpanikum). Bu lokalizasyonlar
içinde, paraganliomalar en s›k karotid cisim veya
jugular bulbda görülür.6
Tümör davran›ﬂ› genellikle benign olmakla birlikte,
%10 oran›nda malign de¤iﬂim geliﬂebilir.8,9 Olgular›n
%30-40’›nda kranial sinir tutulumu mevcuttur.10,11
Ailesel olan olgularda tümörün iki tarafl› görülme
s›kl›¤› artarken,10 tümör vücutta birden fazla yerde
de geliﬂebilir. Ayn› anda birden çok yerleﬂimli
paraganglioma görülme s›kl›¤› %3-26 olarak
bildirilmektedir.12

Glomus tümörleri yavaﬂ büyümekte olup, lezyonlar
büyük bir hacme ulaﬂmadan ço¤unlukla belirti
vermezler. Nöroendokrin kaynakl› olmalar› nedeni ile
literatürde feokromositoma ve di¤er nöroendokrin
hastal›klarla birlikte görülen glomus tümörleri de
bildirilmiﬂtir.1
Olgumuzda da tespit edilen, glomus jugulare
tümörlerinde en s›k rastlanan semptomlar, pulsatil
tinnitus, iletim tipi iﬂitme kayb›, kulakta dolgunluk
hissi, baﬂ dönmesi ve kranial sinir tutulumudur.11
Serilerde en s›k tutulan kranial sinirler vagus,
glossofarengius ve hipoglossus olarak belirtilirken, 7.
ve 11. kranial sinirlerde de tutulum olabilmektedir.13
Tan›, bilgisayarl› tomografi (BT), kranial MR
görüntüleme ve dijital substraksiyon anjiyografisi (DSA)
ile konulabilir. ‹ntravenöz gadolinyum sonras›nda ise
tümör belirgin kontrast tutulumu gösterir. Bilgisayarl›
tomografi özellikle temporal kemikteki destrüksiyonu
göstermede yaral›d›r.14
DSA tümörü besleyen damarlar› belirlemede, tümörün
yayg›nl›¤›n›, karotis arter ve internal juguler ven ile
iliﬂkisini ortaya koymada, özellikle preoperatif
dönemde yap›lmas› gereken bir incelemedir. Ayr›ca
operasyon öncesinde yap›lan embolizasyon ile tümör
kanlanmas› azalt›labilmektedir.4,15
Glomus tümörlerinde primer tedavi cerrahi olmakla
birlikte, tümörün önemli anatomik yap›lara komﬂulu¤u
(internal karotis arter gibi) durumunda subtotal
rezeksiyon söz konusu olabilmekte ve rezidüel tümör
dokusu için postoperatif radyoterapi uygulanabilmektedir.4,11
Ayn› tarafta multipl alt kranial sinir tutulumu ile
baﬂvuran hastalarda, glomus tümörleri ay›r›c› tan›da
düﬂünülmeli ve bu tümörlerin selim karakterlerine
karﬂ›n, sunulan vakada görüldü¤ü gibi ilerlemiﬂ
olgularda yüksek morbidite geliﬂebilmesi nedeni ile
zaman kaybetmeden uygun tedaviye baﬂlanmal›d›r.
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