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ширењу тумора у унутрашње уво и задњу лобањску јаму [5] 
(слика 2). 

 
Слика 2. Карцином спољашњег слушног ходника и 

средњег ува  
  
Захваћеност лимфних чворова ове регије је ретка у раном 

стадијуму обољења, али може да се јави у око 10–20% 
случајева код узнапредовалих карцинома [6]. Лимфна 
дренажа ушне шкољке и звуковода шири се према напред у 
перипаротидне лимфне чворове и у паротидну жлезду [7]. 
Дренажни пут може такође да иде дуж ланца  
Терапија малигних тумора темпоралне кости 

лимфатика уз вену југуларис или у лимфатике који су над 
мастоидом. Лимфна дренажа медијалног дела звуковода и 
средњег ува је у ретрофарингеалне и дубоке чворове врата. 
Лимфна дренажа унутрашњег ува је непозната. Удаљене 
метастазе малигних тумора темпоралне кости су ретке. 

 Пацијенти с карциномом темпоралне кости су најчешће 
средње животне доби, око 60 година старости или старији, 
али се могу срести у свим узрасним групама, као и код деце. 
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 Драгослава Ђерић             

  
Слика 1. Полипоидни израштај у целини испуњава лумен спољног    
слушног ходника. Присутни су знаци изражене инфекције 
(пурулентни садржај и инфламирана кожа канала). 
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Предговор

У  овом  броју  Монографије  научних  скупова  Академије  медицинских  
наука  Српског  лекарског  друштва  објављени  су  радови  изложени  
на  научном скупу Тумори  ува  и  темпоралне   кости  одржаном  16. 
децембра  2016. године   у  организацији  Академије  медицинских наука  
СЛД  у  Београду.   Радове  су  приказали  искусни  клиничари  с  ботагим  
теоретским и  вишегодишњим  искуством у раду  с  болесницима  
различитих  отолошких обољења. Тумори ува    и  темпоралне  кости 
(бенигни, малигни) релативно  су  ретка  отолошка  обољења  која  могу  
да  се  локализују  у  спољном, средљем и  унутрашљем  уву, као  и  у другим  
регијама  темпоралне  кости.  Клинички, симптоматологија  ових  
тумора  није  увек  испољена, а  појава  честих  симптома ( наглувост, 
зујање, вртоглавица)  кадкад  пролази  неприметно  и    не  указује  на  
развој  тумора. Поред  тога, присуство  придружених  отолошких  
обољења ( хронични  отитис, холестеатом) може  да  маскира  развој  
тумора. Лекари  који  се  баве  овим  отолошким  обољењима  имају  
прилику  да  своја  сазнања  прошире  и  допуне  новим  схватањима  у  
области  патогенезе   тумора  ове  регије. Параганглиоми  средњег  ува 
и  темпоралне  кости  су  ретки  (1 на  30.000), али  су  најчешћи  у 
структури  других  тумора. Номенклатура  ових  тумора  је  дефинисана  
на  бази  нових   сазнања  низа  карактеристика  тумора  (биолошке, 
патохистолошке, биохемијске), а  ранији назив  гломус   је  означен  као  
погрешан.  Велики  напредак  на  овом  пољу  постигнут  је увођењем  
нових  метода   дијагностике  у  откривању  асимптоматских  лезија.   
Посебан  значај   имају  тумори  ува  и   темпоралне  кости  код  деце.  Због  
често  присутне  инфекције  тимпаномастоидне  регије, развој  тумора  
је  неприметан.  Примена   дијагностичко-терапијског  протокола  је  
драгоцена  за  исход  лечења.  Литература  садржи  бројне  податке  о  
ретким  туморима  предела  темпоралне  кости,  као  и  о  ретким  
потенцијално малигним  обољењима. Болесници  се   често      испитују  
и    безуспешно  лече  код  специјалисте   различитих  области  медицине  
(дерматолога, неуролога, неурохирурга). У  том  смислу, избор  прецизне  
дијагностике, битан је  фактор  да  се  скрати  изгубљено  време  и  спрече  
компликације  обољења.  Карцином  ува   и   темпоралне  кости   је  редак, 
око  0.2%  у  структури  свих  тумора  главе  и  врата. Настанак  болести
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често  се  повезује  с  дуготрајним  нелеченим  хроничним  отитисом, а  
дијагноза  обољења    високог малигног  потенцијала  се  кадкад  поставља  
у  одмаклој  фази.  У  дијагностичко-терапијском  смислу,  приступ  
туморима  ува  и  темпоралне  кости  је  свеобухватан.  То  подразумева  
вишеструку  посвећеност  овом  проблему:  проучавање  и  познавање  
етиопатогенетских  фактора  у настанку  тумора (генетичка,  
имунолошка, биохемијска), прецизирање  клиничких  доказа  базираних  на  
резултатима  савремених метода  испитивања, мултидисциплинарни  
приступ, примену  савременог  терапијског  концепта  следећи  
дефинисане  протоколе,  као  и  укључивање  у мултицентричне  студије  
у  овом  домену  рада. Изнета  сазнања  су  корисна  у препознавању, 
прецизирању и  диференцијалној  дијагнози различитих  скривених лезија  
темпоралне  кости. Подаци   из  домена  молекуларне   основе   развоја  
тумора  су битна  и  за  болеснике  ,  да  се  упознају   с  природом  болести, 
да  схвате  значај  редовног контролисања  и  да  се  скрати  изгубљено  
време  у  дијагностици .Мултидисциплинарни  приступ  и  тимски   рад  
на   овом  пољу  остаје  наша  обавеза  -  корак  више  на   добробит  наших  
пацијената. Садржај  монографије  представља  вредан  прилог  стручној  
литератури  у  области  отологије.  
   

                                                                Проф. др  Драгослава  Ђерић
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ЗНАЧАЈ ГЕНЕТИЧКЕ ОСНОВЕ ТУМОРA У 
ПЕРСОНАЛИЗОВАНОЈ МЕДИЦИНИ

Соња Павловић

Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 
Универзитета у Београду, Београд, Србија

Сажетак

У персонализованој медицини, познатој као медицина заснована 
на геному, користе се знања о генетичкој основи болести да би се 
индивидуализовало лечење сваког пацијента. Персонализовану 
медицину чини неколико стожера: дијагностика на основу „омика“ 
профила, фармакогеномика, молекуларна, генска и ћелијска терапија 
и предиктивна генетика, која ће довести до успешније имплементације 
превентивне медицине у медицинску праксу. Напредак технологија 
на многим пољима, од геномике до биоинформатике, широм је 
отворио врата персонализованој медицини. Посебно су значајне 
методе за свеобухватну анализу целог генома и транскриптома, које 
обухватају секвенцирање нове генерације (НГС). Најважнији допринос 
персонализоване медицине јесте примена молекуларних терапеутика, 
који су дизајнирани тако да циљају узрочник болести на молекуларном 
нивоу. Крајњи циљ персонализоване медицине јесте да утврди генетички 
профил болести код сваког пацијента и да примени молекуларну, генску 
и ћелијску терапију која би била права каузална терапија. 
Тумори су генетичке болести. Настају као резултат поремећаја у 
основним ћелијским процесима (пролиферације, диференцијације и 
апоптозе). Последица су акумулације мутација у великом броју гена 
у матичној ћелији туморогенезе, што резултује њеном клоналном 
експанзијом. Мутациони профил сваког тумора је јединствен и има 
дијагностички, прогностички и терапијски значај. 
Напредак технологије омогућио је утврђивање генетичке разноликости 
тумора, што је довело до дизајнирања великог броја успешних 
молекуларних терапеутика. Ови лекови су допринели томе да неки 
типови
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канцера постану хроничне болести. Најуспешнији приступ лечењу 
канцера данас је имунотерапија, која подразумева коришћење 
пацијентових сопствених имуних ћелија, које су измењене генетичким 
инжењерством и тако оспособљене да препознају ћелије тумора. 
Прогнозе говоре да ће персонализована медицина већ у првој половини 
XXI века бити примењена у свакодневној лекарској пракси. Кључне 
речи: персонализована медицина, соматске мутације, туморогенеза, 
молекуларна терапија, имунотерапија

Персонализована медицина

У ери у којој се лечење ослања на резултате вишегодишњих 
клиничких студија, односно на медицину засновану на доказима 
(енгл. evidence-based medicine) [1], доживљавамо поновни процват 
персонализоване медицине, концепта који је последњих деценија био 
третиран као „уметност лечења“. Међутим, није неопходно истаћи 
да је медицина одувек тежила да буде персонализована, усмерена ка 
сваком пацијенту као јединственом случају. Концепт персонализоване 
медицине је настао у далекој прошлости, још када је Хипократ у IV 
веку пре нове ере поручио будућим генерацијама лекара: „Много је 
важније разумети особеност болесног човека, него особеност болести 
тог човека“ [2]. Током историје, лекари су непрекидно пријављивали 
случајеве пацијената који имају сличне симптоме, а болују од болести 
чији се узрочници разликују, као и да лечење може бити ефикасно код 
неких пацијената, а код неких не, мада болују од исте болести. У новије 
време, геномика је обезбедила солидну основу сазнања која омогућавају 
имплементацију персонализоване медицине у праксу.
Разлике између генетичких основа појединаца утичу на њихове 
морфолошке и физиолошке карактеристике, као и на особине које су 
кључне за њихово здравље и ризик од оболевања. Генетичка информација 
је записана у молекулу ДНК. Делови ДНК су јединствени код сваког 
човека. Двоје људи који нису у сродству имају 99,9% идентичну ДНК, док 
је 0,1% различито и чини нас јединственима. Модификатори експресије 
гена који нису везани за ДНК секвенцу (геном), чине епигеном. Епигеном 
обухвата сложене динамичке модификације молекула ДНК и структура 
везаних за ДНК молекул, као што су метилација ДНК, модификације 
хистона и утишавање гена посредовано РНК молекулима. У епигеному 
су интегрисане информације садржане у геному и информације које
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чине молекуларни и хемијски сигнали пореклом из ћелије и из организма 
као целине, као и сигнали из спољашње средине. Суштински, кроз 
епигенетичке процесе геном реагује на сигнале из свог окружења. 
Данас се сматра да све болести човека, изузев трауме, имају генетичку 
основу. Такође је показано да су многе болести повезане с епигенетичким 
модификацијама.
Персонализована медицина користи сазнања о интериндивидуалним 
генетичким и епигенетичким разликама, како би се обезбедио 
индивидуализован приступ у дијагностици, превенцији и лечењу сваког 
појединца [3]. Персонализована медицина се данас назива и геномска 
медицина, индивидуализована медицина или егзактна медицина (енгл. 
Precision Мedicine). Она користи информације о генима и протеинима, у 
циљу превенције, дијагностиковања и лечења болести [2].
Геномика и епигеномика су већ интегрисане у медицинску праксу. 
И друге „омике“ (транскриптомика, протеомика, микробиомика, 
метаболомика) доприносе развоју персонализоване медицине. 
Персонализовану медицину чини неколико стожера: дијагностика на 
основу „омика“ профила, фармакогеномика, молекуларна, генска и 
ћелијска терапија и предиктивна генетика, која ће довести до успешније 
имплементације превентивне медицине у медицинску праксу [4]. 
Утврђивање геномског профила пацијента доводи до идентификације 
гена узрочника болести и генетичких и епигенетичких варијанти 
у њима, те омогућава тачну дијагнозу, прогнозу и праћење болести 
(молекуларно-генетички маркери). Крајњи циљ изучавања молекуларно-
генетичких маркера јесте имплементација терапијских протокола који 
би „поправљали“ варијанте у генима које су узрочници болести (генска 
терапија), као и дизајнирање терапеутика који циљају молекуларни 
механизам који лежи у основи болести (молекуларна терапија). 
Геномски профил је такође и основа за дизајнирање стратегије која би 
требало да минимизује ризик за развој болести (предиктивна генетика 
и превентивна медицина), као и за утврђивање терапијских протокола 
који су у складу с геномским и епигеномским профилом пацијента 
(фармакогеномика). Ћелијска терапија која подразумева коришћење 
ћелија пацијента као терапеутика, такође је препозната као важан 
сегмент персонализоване медицине. У вези с тим, терапија аутологним 
матичним ћелијама представља један од приступа у медицини који 
највише обећава (слика 1).
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Слика 1. Пeрсонализована медицина. Геномски профил и идентификацијa 
гена узрочника болести и генетичких и епигенетичких варијанти у њима, 
омогућавају тачну дијагнозу, прогнозу и праћење болести (молекуларно-
генетички маркери). Генска терапија обухвата терапијске протоколе 
који би „поправљали“ варијанте у генима које су узрочници болести. 
Терапеутици који циљају молекуларни механизам који лежи у основи 
болести представљају молекуларну терапију. Геномски профил је 
такође и основа за стратегију која би требало да минимизује ризик за 
развој болести (предиктивна генетика и превентивна медицина), као 
и за утврђивање терапијских протокола који су у складу с геномским 
и епигеномским профилом пацијента (фармакогеномика). Ћелијска 
терапија подразумева коришћење ћелија пацијента као терапеутик.

Напредак технологије на многим пољима, од геномике до биоинформатике, 
широм је отворио врата персонализованој медицини. Посебно су 
значајне методе за свеобухватну анализу целог генома и транскриптома 
(комплетна ДНК и РНК унутар једне ћелије организма), које обухватају 
ДНК секвенцирање нове генерације (НГС) и функционалне геномске 
анализе (у складу с обрасцима експресије гена у различитим условима, 
микроерији). Примена геномике у клиничкој пракси је најбољи пример 
успешног транслационог истраживања, када резултати истраживања 
пређу пут од лабораторије до болесничке постеље, односно од 
експеримената до примене знања у лечењу болесника у клиничким 
протоколима [5].
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болести (молекуларно-генетички маркери). Крајњи циљ 
изучавања молекуларно-генетичких маркера јесте 
имплементација терапијских протокола који би 
„поправљали“ варијанте у генима које су узрочници болести 
(генска терапија), као и дизајнирање терапеутика који 
циљају молекуларни механизам који лежи у основи болести 
(молекуларна терапија). Геномски профил је такође и основа 
за дизајнирање стратегије која би требало да минимизује 
ризик за развој болести (предиктивна генетика и 
превентивна медицина), као и за утврђивање терапијских 
протокола који су у складу с геномским и епигеномским 
профилом пацијента (фармакогеномика). Ћелијска терапија 
која подразумева коришћење ћелија пацијента као 
терапеутика, такође је препозната као важан сегмент 
персонализоване медицине. У вези с тим, терапија 
аутологним матичним ћелијама представља један од 
приступа у медицини који највише обећава (слика 1). 

 



Генетичка основа тумора

Тумор је генетичка болест, јединствена код сваког пацијента, јер је 
узрокована јединственим сетом генетичких и епигенетичких алтерација. 
Напредак у фундаменталним биомедицинским наукама и технологијама 
и разумевање генетичких и епигенетичких узрочника тумора довело 
је до увођења персонализованих терапијских приступа, посебно код 
малигних тумора, канцера. Данас многи пацијенти добијају терапију 
која одговара генетичким и епигенетичким маркерима детектованим у 
ткивима њихових тумора (молекуларна терапија). Терапија коју добијају 
је прилагођена њиховом геному, тако да имају што мање нежељених 
ефеката (фармакогеномика) [6]. Најновији приступи у лечењу канцера 
базирани су на ћелијскоj терапији (имунотерапија). 

Соматске мутације и тумори

Стечене мутације (познате и као соматске мутације, да би се разликовале 
од наследних мутација) могу да доведу до настанка клонова мутираних 
ћелија у организму, те као такве представљају основу за неопластичну 
трансформацију. Акумулација мутација може да произведе ћелију 
која игнорише регулаторне механизме контроле раста, што је води ка 
трансформацији у тумор, или, често, у малигну ћелију [7].
Соматске мутације су неизбежне. У сваком гену се догађа 10-5 до 10-7 
мутација приликом сваке деобе ћелије, због несавршености система 
који поправља „грешке“ приликом репликације ДНK [8]. Сваки човек је 
соматски мозаик за небројено много генетичких промена. Фенотипски 
ефекат једне мутације зависи како од контекста ДНK секвенце, тако 
и од контекста ћелије. Стога су многе мутације тихе или неутралне у 
одређеном типу ћелија, а бивају брзо елиминисане услед програмиране 
смрти ћелија, апоптозе.
Туморогенеза и канцерогенеза су процеси који се догађају у соматским 
ћелијама. Сматра се да све ћелије канцера настају од једне предачке, 
матичне ћелије, која се назива матичном ћелијом туморогенезе или 
канцерогенезе, што значи да су тумори и канцери клоналног порекла. 
Тумор настаје ако се соматска мутација догоди у матичној ћелији. Та 
мутација матичној ћелији обезбеђује репродуктивну предност, тако да 
се она пропагира у клону ћелија. Тада настаје клон који бива селектован 
у односу на друге соматске ћелије, сем ако га у томе не спрече контролни 
механизми.
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Мутирани клонови су у толикој мери повезани са настанком и развојем 
тумора, да се ова два процеса врло често и поистовећују. Међутим, подаци 
указују на то да многи клонови, чак и када носе потенцијално ризичне 
мутације, можда никада не постану тумори. И заиста, захваљујући 
моћним савременим технологијама, као што су проточна цитометрија 
и секвенцирање нове генерације генома, епигенома и транскриптома, 
такви мутирани клонови се све чешће детектује  и   код здравих  особа (9).

Тумори и канцери су генетичке болести

Тумори су обољења која карактерише нарушен ћелијски еквилибријум, 
тачније, не постоји равнотежа између пролиферације, диференцијације и 
апоптозе. У нормалном ткиву постоји равнотежа између пролиферације 
нових ћелија и одумирања старих. Kод неопластичних ћелија је тај баланс 
нарушен као резултат поремећаја контроле процеса пролиферације 
ћелије или због губитка способности ћелије да уђе у апоптозу. Апоптоза, 
програмирана ћелијска смрт, јесте механизам којим се старе, оштећене 
ћелије нормално самоуништавају. Процес диференцијације је нарушен 
у ћелији канцера, тако што је процес нормалне диференцијације често 
заустављен на једном од стадијума који није терминални.
Поремећаји у основним ћелијским процесима у малигној ћелији јесу 
последица промена (мутација) које се могу догодити у великом броју 
гена, па се, с пуним правом, канцер може назвати генетичком болешћу. 
Велики број различитих генетичких промена присутан је у малигној 
ћелији. То могу бити промене у броју хромозома, амплификација или 
делеција појединих региона унутар хромозома или промене на нивоу 
нуклеотида. Молекуларну основу канцера чини акумулација мутација 
у генима. Да би нормална ћелија била трансформисана у леукемичну 
ћелију, потребно је шест или седам сукцесивних мутација. Kод солидних 
тумора тај број је вишеструко већи. Мутациони профил сваког тумора 
је јединствен.
Мутације у генима које су повезане с малигном трансформацијом 
ћелије нарушавају нормалне ћелијске процесе, као што су сигнална 
трансдукција, контрола ћелијског циклуса, транскрипциона и 
транслациона регулација, поправљање грешака у ДНК које се догађају 
током репликације ДНК, пролиферација, диференцијација и апоптоза 
ћелије [10]. Мутације у три групе гена имају значајну улогу у малигној 
трансформацији ћелије. То су онкогени, туморсупресорски гени и гени 
који учествују у одржавању геномске стабилности (гени мутатори, гени 
који контролишу стабилност генома) [11].
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Тумори и канцери чине хетерогене популације ћелија, односно велики 
број супклонова различитих карактеристика. Тумори и канцери 
током времена еволуирају, што значи да се геномски, епигеномски и 
транскриптомски профил тумора с временом мења, односно да неки 
супклонови нестају, а други се развијају. Еволуција канцера се може 
тумачити у дарвиновском контексту. Дарвинова еволуциона теорија 
може помоћи да се разуме прогресија тумора и неуспешност терапије. 
Временски профил мутационих догађаја током туморске еволуције има 
дијагностички, прогностички и терапијски значај [12].
Развој НГС технологије омогућава свеобухватну анализу соматских 
мутација, а самим тим и увид у порекло и еволуцију тумора. Мада 
секвенцирања целог генома и егзома представљају свеобухватне методе 
за детекцију мутација, ове методе су ограничене ниском дубином читања, 
што смањује њихову могућност да детектују промене с ниским алелским 
фреквенцијама (мање од 5%), какве су соматске мутације у супклоновима 
присутним у туморима. С друге стране, циљано секвенцирање нове 
генерације представља алтернативни приступ секвенцирању оног дела 
генома или егзома који садржи гене одговорне за туморогенезу, и тако 
омогућује већу дубину читања, односно већу прецизност у детектовању 
варијанти ниских фреквенција, соматских варијанти [13, 14, 15].
Напредак НГС технологије искоришћен је за анализу супклонова 
присутних код многих малигнитета, као и за утврђивање генетичке 
разноликости тумора, што је документовано у атласу The Cancer Ge-
nome Atlas (TCGA) [16].

Молекуларна терапија канцера

Молекуларна терапија је најбољи пример за циљану, каузалну терапију, 
пошто су молекуларни дефекти који су узрочници болести циљ ових 
лекова. Највећи број успешних молекуларних терапеутика користи се у 
лечењу канцера. Ови лекови су допринели томе да неки типови канцера 
постану хроничне болести [17].
У табели 1 приказани су молекуларни терапеутици који се користе за 
лечење одређених типова канцера. 
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Табела 1. Молекуларна антиканцер терапија

Имунотерапија 

Годинама су хируршки захвати, хемотерапија и радиотерапија 
представљали основу лечења канцера. С временом је и молекуларна 
терапија заузела важно место у стандардним терапијским протоколима. 
Али, у последњих неколико година, имунотерапија, која омогућава да 
имуни систем пацијента препозна и напада тумор, постала је оно што се 
назива „петим стубом“ у лечењу канцера.
Природна способност имуног система јесте да детектује и уништава 
абнормалне ћелије, што би могло да допринесе превенцији канцера. 
Међутим, ћелије канцера успевају да избегну реакцију имуног система 
тако што: редукују експресију туморских антигена на својој површини, 
отежавајући имуном систему могућност да их детектује; експримирају 
мембранске протеине, који инактивирају имуни систем; индукују околне 
ћелије (микросредина) да ослобађају супстанце које супримирају имуни 
одговор и помажу пролиферацију туморских ћелија. 
Као најуспешнија антиканцер имунотерапија до сада се показао 
приступ назван адаптивни ћелијски трансфер (АЦТ), који подразумева 
коришћење пацијентових сопствених имуних ћелија које су измењене 
генетичким инжењерством [18]. Постоји неколико типова АЦТ, али је 
одобрење од стране Агенције за лекове САД (енгл. Food and Drug Ad-
ministration, FDA) добила ћелијска терапија која користи Т-лимфоците 
пацијента у чији геном су уклонирани химерни антигенски рецептори 
карактеристични за ћелије тумора тог пацијента, што тим Т-лимфоцитима 
даје могућност да препознају ћелије канцера (енгл. chimeric antigen recep-
tor Т-cell, CAR-T). Овај терапијски приступ се може сврстати у еx-vivo 
генску терапију, као и у ћелијску терапију.
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Напредак НГС технологије искоришћен је за анализу 
супклонова присутних код многих малигнитета, као и за 
утврђивање генетичке разноликости тумора, што је 
документовано у атласу The Cancer Genome Atlas (TCGA) [16]. 

 
Молекуларна терапија канцера 
 

Молекуларна терапија је најбољи пример за циљану, 
каузалну терапију, пошто су молекуларни дефекти који су 
узрочници болести циљ ових лекова. Највећи број успешних 
молекуларних терапеутика користи се у лечењу канцера. 
Ови лекови су допринели томе да неки типови канцера 
постану хроничне болести [17]. 

У табели 1 приказани су молекуларни терапеутици који се 
користе за лечење одређених типова канцера.  
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Табела 1. Молекуларна антиканцер терапија 
Генетичка аберација 
– таргет 

Молекуларна 
терапија 

Болест 

HER2 Trastuzumab Карцином дојке 
BCR-ABL Imatinib Mesylate Хронична мијелоидна 

леукемија 
BRAF V600E Vemurafenib Метастатски меланом 
PML-RARa (APL) ATRA (all-trans Акутна 



CAR T-ћелијска терапија била је ограничена на мале клиничке студије 
зa пацијенте с хематолошким малигнитетима. Али, импресивни одговор 
на терапију код појединих пацијената (постизање комплетне ремисије 
у 90% пацијената) привукао је пажњу медицинске заједнице. Прва CAR 
T-ћелијска терапија одобрена је у САД у августу 2017, и то за лечење 
деце с акутном лимфобластном леукемијом. Већ у октобру 2017. године 
одобрено је да се овим приступом лече лимфоми у адултних пацијената. 
Овај тип лечења изазива и нежељене ефекте, као што су „цитокински 
синдром“, неуролошки проблеми, грозница, али се терапија брзо 
усавршава и очекује се да ће нежељени ефекти бити смањени током 
времена.
Многе CAR T-ћелијске терапије се развијају и за остале типове 
тумора [19]. Сматра се да терапије за канцере базиране на генетички 
модификованим Т-ћелијама имају већи клинички импакт од свих других 
генских терапија које су до сада одобрене.

Перспективе

Геномика и друге „омике“, као и сви други велики продори у науци, 
дочекане су са великим ентузијазмом од стране једне групе научника и 
лекара, али су изазвале скепсу код других. Дилема ће ускоро бити решена, 
јер се до 2050. године очекује потпуна интеграција персонализоване 
медицине у клиничку праксу. До тада се наставља с интензивним 
истраживањима, како би резултати из лабораторије што пре нашли свој 
пут до пацијената. 
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IMPORTANCE OF THE GENETIC BASIS OF TUMOR FOR 
IMPLEMENTATION OF PERSONALIZED MEDICINE

Sonja Pavlović

Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering University of Belgrade, 
Belgrade, Serbia

Abstract

Personalized medicine, also called genome-based medicine and precision medi-
cine, uses the knowledge of genetic basis of the disease to individualize treatment 
for each patient. There are several cornerstones of personalized medicine: diag-
nosis based on “omics” profiling, pharmacogenomics, molecular-targeted, gene 
and cell therapy and predictive genetics, which leads to the implementation of 
preventive medicine in medical practice. Technological progress in various fields, 
from genomics to bioinformatics, has opened the door wide for personalized 
medicine. The application of high-throughput technology for whole genome and 
transcriptome analysis, such as next generation sequencing (NGS) is especially 
valuable. The most important achievement of personalized medicine is an ap-
plication of molecular therapy which targets disease causing genetic defect, and 
its ultimate goal is to develop true causal therapy, gene and cell therapy, tailored 
to individual genetic profile of each patient. Tumors are genetic diseases. They 
are caused by dysregulation of cellular processes (proliferation, differentiation, 
apoptosis).  The development of the tumor is associated with accumulation of 
genetic and epigenetic alterations in tumor stem cell, driving its clonal expansion. 
Mutational profile of each tumor is unique and relevant for diagnosis, prognosis 
and therapy. Technological advancements facilitated analysis of molecular basis 
of tumors, resulting in numerous efficient molecular-targeted therapies. These 
innovative drugs have a potential to transform cancer into a chronic condition. 
Nowadays, the immunotherapy is the most successful treatment for cancer. It 
uses patient’s own immune cells, genetically modified in a manner to recognize 
tumor cells. It is expected that personalized medicine is implemented in every-
day healthcare by the middle of 21st century.Key words: personalized medicine, 
somatic mutation, tumorigenesis, molecular-targeted therapy, immunotherapy-
notherapy.
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ТУМОРИ УВА И ТЕМПОРАЛНЕ КОСТИ КОД ДЕЦЕ

 Иван Баљошевић

Служба за дечију оториноларингологију, Институт за здравствену 
заштиту мајке и детета Србије, Београд, Србија

Сажетак

Туморе ува код деце, према локализацији, можемо поделити на туморе 
спољашњег, средњег и унутрашњег ува. Спадају у ретка обољења. Док 
се тумори спољашњег ува лако дијагностикују и хируршки уклањају, 
тумори средњег ува представљају дијагностички проблем. Неопходна 
је блиска сарадња хирурга с радиологом и патологом. У дијагностици 
треба урадити снимак темпоралне кости помоћу компјутеризоване 
томографије и магнетне резонанце, ради одређивања прецизне величине 
тумора и евентуалних коштаних деструкција. У патохистолошкој 
дијагностици потребно је учинити и имунохистохемијске анализе. 
Терапија је хируршка и представља потпуно уклањање тумора. Код 
малигних тумора постоперативно се примењује  радиотерапија и 
хемиотерапија. Кључне речи: тумори ува, деца, лечење 

Увод

Туморе ува код деце, према локализацији, можемо поделити на туморе 
спољашњег, средњег и унутрашњег ува.

Тумори спољашњег ува

Најчешћи тумори спољашњег ува су: фиброми, липоми, атероми, 
папиломи и остеоми. Карактерише их спор раст, дуг и асимптоматски, 
који може трајати и више месеци. Локална иритација коже може да 
доведе до појаве пецкања, свраба и развоја секундарне инфекције. 
Појављује се црвенило и бол мањег интензитета, који може бити праћен 
отицањем ушне шкољке. Ако су туморске промене локализоване само у 
спољашњом слушном ходнику, могу да изазову наглувост кондуктивног 
типа лаког или средње тешког степена.
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Дијагноза се поставља лако, и то клиничким ОРЛ прегледом и 
отоскопијом, зато што су израслине лако видљиве и доступне.
Лечење обухвата хируршку ексцизију тумора у локалној или општој 
анестезији и патохистолошку дијагностику.
Веома је важно извести прецизну хируршку ексцизију целокупне 
туморозне творевине, све до здравог ткива. После ексцизије мора се 
учинити естетска корекција и затварање дефекта. То се може учинити 
сутуром уз подминирање коже ивица ране, или, уколико је дефект већи, 
употребом локалног кожног режња. Патохистолошка дијагностика 
указује на праву природу тумора и евентуалну могућност појаве 
рекурентне болести. Осим раније наведених, неки тумори спољашњег 
ува могу бити веома ретки, и да бисмо избегли евентуалну појаву 
рецидива, ове пацијенте треба пратити више месеци.
Приказ пацијента 1. Дете узраста две године, више недеља има 
туморозну промену на левој ушној шкољки, која се постепено повећава. 
Тумор је праћен сврабом, па је дете прстима изазвало оштећење његове 
спољашње површине, што је довело до појаве оскудног крварења и 
некрозе у предњем делу израслине (слика 1). 

Слика 1. Pilomatrixoma

Тумор је у целини уклоњен и дефект затворен. Патохистолошка 
дијагностика је показала да је у питању pilomatrixomа. 
Pilomatrixoma је релативно редак тумор, чешћи код женског него код 
мушког пола.  Учесталост је 1 : 1,2 у корист женског пола. Најчешће 
се јавља у прве две деценије живота и сматра се да потиче из корена 
длаке. Карактерише се некрозом, кератинизацијом и пролиферацијом 
малих епителних ћелија (1). Лезија је обично плаве боје, споро расте, 
солитарна и јасно ограничена од околног ткива. Може се јавити и на 
другим деловима тела.
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Слика 2. Налаз  после  уклањања  тумора

Приказ пацијента 2. Дечак узраста 11 година, више месеци има 
туморозну промену иза ува, која се постепено повећава. Друге тегобе 
није имао (слика 3).

Слика 3.  4. Тумор у ретроаурикуларном  пределу

Клиничким прегледом се види туморозна промена која захвата 
три четвртине ретроаурикуларног дела коже у пределу мастоида, 
неправилног облика, делимично обрасла длаком (слика 4). Тумор је 
уклоњен у целини, дефект у потпуности затворен. Патохистолошки 
налаз је показао papilomatosis cutis carcinoides.
Papillomatosis cutis carcinoides је хронична дерматоза која се карактерише 
папиломатозним вегетацијама и патохистолошком сликом 
псеудоепителиоматозне хиперплазије.
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расте, солитарна и јасно ограничена од околног ткива. Може 
се јавити и на другим деловима тела. 

Приказ пацијента 2: Дечак узраста 11 година, више 
месеци има туморозну промену иза ува, која се постепено 
повећава. Нема никакве тегобе (слика 3).  
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Клиничким прегледом се види туморозна промена која 
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Pilomatrixoma је релативно редак тумор, чешћи код 

женског него код мушког пола.  Учесталост је 1 : 1,2 у корист 
женског пола. Најчешће се јавља у прве две деценије живота 
и сматра се да потиче из корена длаке. Карактерише се 
некрозом, кератинизацијом и пролиферацијом малих 
епителних ћелија [1]. Лезија је обично плаве боје, споро 



Болест је веома ретка. Као етиолошки узрок најчешће се наводи хронична 
пиодермија. Претпоставља се да је доминантна инфекција изазвана 
активираном бактеријом Dietzia papillomatosis (тип Н ин 1280 сој (Т)), 
затим претераном реакцијом коже на Malassezia furfur, а ендокрина 
основа може да буде изведена и из инсулинске резистенције (2).

Тумори средњег ува

Најчешћи бенигни тумори средњег ува јесу: хондробластом, аденом, 
хемангиом и неурином. Бенигни тумори који су локализовани у средњем 
уву изузетно су ретки. Расту дуго без симптома, испуњавајући бубну 
дупљу. Када достигну одређену величину, почињу да врше притисак на 
бубну опну и ограничавају покретљивост слушних кошчица, што доводи 
до слабљења функције слуха на том уву. Тумори расту деструктивно 
и шире се према околним анатомским структурама, пре свега према 
лабиринту, па се појављују поремећаји равнотеже и вртоглавица. Могућа 
је појава главобоље, с боловима у пределу захваћеног ува. Клиничким 
прегледом се често види само замућена бубна опна, те се присуство 
тумора може погрешно лечити као акутна инфекција средњег ува. У 
случајевима када је разорена бубна опна, може наступити и крварење из 
средњег ува (оторагија).
  Неки бенигни тумори ушију (нпр. хемангиом) јесу условно 
бенигни. Међутим, склони су и инвазивном расту, што доводи до 
уништења структура средњег ува и некад парализе фацијалног нерва, 
као и до ширења према ендокранијалним структурама. 
Осим клиничког прегледа и отоскопије, који не могу бити поуздани код 
деце, као допунске дијагностичке методе користи се тимпанометрија 
и тонална аудиометрија (код деце узраста изнад пет година). 
Тимпанометријска крива показује тип Б, а тонална аудиометрија 
кондуктивну наглувост мањег или већег степена, што такође не мора 
говорити у прилог постајању тумора, јер су налази слични акутном и 
секреторном отитису, који је много чешћи ентитет у средњм уву.
Много прецизније методе јесу снимање компјутеризованом томографијом 
(ЦТ) и нуклеарном магнетном резонанцом (НМР). Овим снимцима 
можемо добити слику проширености тумора, као и увид у евентуално 
оштећење околних коштаних стуктура. Ни овај вид дијагностике 
понекад не може да буде потпуно сигуран, јер тумор може да блокира 
ушће Еустахијеве тубе и да доведе до накупљања серомукозног секрета 
у шупљинама средњег ува, те на тај начин маскира праву слику тумора.
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Постављање дијагнозе тумора средњег ува код деце је отежано, јер деца 
обично не желе да сарађују у току прегледа, а анамнестички подаци 
које добијамо од родитеља прилично су непоуздани. Код деце узраста 
испод три године честе су упале средњег ува и секреторни отитис, те се 
тумори у почетној фази могу погрешно третирати антибиотицима или 
другим лековима. Зато треба обратити пажњу на то да свака једнострана 
кондуктивна наглувост која дуже траје може да побуди сумњу на 
евентуално постојање тумора. Стога је веома битна добра сарадња с 
радиологом и касније с патологом у постављању тачне дијагнозе. У 
постављању патохистолошке дијагнозе неопходна је имунохистохемијска 
анализа узорка добијеног током операције.
Терапија се састоји у потпуном хируршком уклањању тумора.
 Аденом представља бенигни тумор жлезданог ткива, укључујући 
церуминоме, цистаденоме, карциноидне туморе средњег ува, 
плеоморфне аденоме и мешовите туморе. Термин аденом средњег ува 
је први пут поменут 1976. године. Тумор је хистолошки подељен као 
мешовити и папиларни (3). Аденом ретко еродира коштане структуре.
   Хористом средњег ува је изузетно редак тумор и повезан је с аномалијама 
првог и другог  шкрзног лука. Ово показује да настаје као развојна грешка, 
јер од првог шкрзног лука настају у глави и врату глава малеуса и глава 
инкуса и m. tensor timpani. Од другог шкрзног лука настаје манубријум 
малеуса, дугачак крак инкуса и супраструктуре стапеса. Хистолошки, 
представља доброћудно жлездано ткиво на атипичном месту. Buckmuller 
и сар. су описали случај хористома код деветомесечне бебе (4).         
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   Хемангиоми средњег ува јесу бенигни тумори који потичу од крвних 
судова. У највећем броју случајева нису присутни на рођењу, већ се 
појављују између шестог и деветог месеца живота. Показују тенденцију 
убрзаног раста, али после треће године живота могу да делимично или 
спонтано нестану. Раније класификације су у хемангиоме сврставале и 
друге васкуларне малформације. Разлика је у томе што се васкуларне 
малформације не смањују током живота и садрже све типове крвних 
судова: артерије, вене и лимфне судове. Обе врсте промена су бенигне 
по природи и не показују тенденцију ка метастазирању (ширењу у 
друге органе и системе), али могу својим растом да изазову значајне 
функционалне сметње (5). Статистички подаци показују да хемангиоми 
и васкуларне малформације представљају само 1% свих тумора средњег 
ува. 
Приказ пацијента 3. Дечак узраста две године, који се лечи због честих 
упала средњег ува. Тимпанометрија тип Б више месеци, што је указивало



на секреторни отитис. Изведена је аденоидектомија с инсерцијом 
вентилационих цевчица. После операције одржава се појачана гнојна 
секреција из левог ува и не престаје упркос антибиотској терапији. 
Урађен је ЦТ снимак темпоралне кости и дијагностиковано засенчење 
које може да представља туморску формацију. Изведена је нова 
хируршка интервенција, којом је отвореном техником тимпанопластике 
уклоњен хемангиом који је захватао бубну дупљу и ширио се у мастоидну 
шупљину. Пацијент је праћен још две године и био је без икаквих тегоба. 
У малигнитете средњег ува сврставамо карциноме, саркоме и по новијој 
класификацији хистиоциозе. Клиничка слика је такође неспецифична 
и слична је  хроничном гнојном отитису. Симптоми су наглувост и 
повремено цурење гнојног или сукрвичавог секрета из ува. У постављању 
дијагнозе свакако је неопходно урадити ЦТ или НМР снимак. Такође, 
поново треба нагласити добру сарадњу с патологом, јер после узете 
биопсије ткиво често може да подсећа на неку бенигну формацију, 
нпр. полип. Терапија је хируршка, потпуно уклањање тумора, а прате је 
хемиотерапија и радиотерапија.
  Хистиоцитозе јесу групе болести које се дефинишу као патолошко 
понашање ћелија регуларно укључених у процес фагоцитозе и 
антиген презентације. Према класификацији Светске здравствене 
организације из 1999. године, постоје три класе хистиоцитоза. 
Најчешће се виђа хистиоцитоза Лангерхансових ћелија, која припада 
првој класи.  Лангерхансове ћелије се налазе у нормалној кожи и сама 
болест може да се појави у различитим облицима и да буде праћена 
повишеном температуром, губитком тежине, диспнејом, полидипсијом 
и полиуријом (6). Али ако је захваћен само један орган, болест може 
дуго да остане непримећена (7). Предео главе и врата је укључен у 
60–75% свих пацијената. ЦТ снимак показује оштећење и деструкцију 
коштаних структура. Уколико је процес захватио просторе средњег 
ува, треба уклонити патолошки процес у целини. После добијања тачне 
патохистолошке дијагнозе, примењује се имуносупресивна терапија  
(methotrexate, cyclosporine), као и кортикостероиди. Пацијенте треба 
пратити више година због могуће појаве рекурентне болести.
Приказ пацијента 4. Дечак узраста три године. Упућен из болнице 
секундарног типа под дијагнозом акутне упале средњег ува и мастоидног 
наставка. Добијао антибиотике широког спектра, али се стање није 
поправило. Клинички преглед: Интакна, замућена бубна опна. 
Тимпанометрија тип Б лево. Мекоткивна маса иза леве ушне шкољке, 
безболна, светлоружичасте боје, димензија око 3 цм. ЦТ снимак показује

27

Иван Баљошевићћ



присуство хиподенозне масе у мастоидној шупљини. Интраоперативно: 
туморска маса мекане конзистенције, светлоружичасте боје (слика 5),

 

            Слика 5. Туморска маса  и  деструкција коштаних структура

са изразитом деструкцијом свих коштаних зидова темпоралне кости и 
огољеним  фацијалним живцем у тимпаномастоидном сегменту (слика 
6).

                                  Слика 6. Огољен  фацијални живац

Постоперативно примењена имуносупресивна и кортикостероидна 
терапија. Пацијент праћен још три године и није примећено присуство 
рекурентне болести.
   Рабдомиосарком је најчешћи тумор меких ткива у детињству и чини 
3–4,5% свих малигних болести. То је тумор попречно-пругастих мишића.
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После неуробластома и Willms-овог тумора, то је најчешћи ентитет код 
деце (8). У чак 35% случајева локализован је у области главе и врата. 
Највећа учесталост је између друге и пете и између 15. и 19. године 
живота. Најчешће локализације су орбита, усна шупљина, ларинкс, 
параназалне шупљине и средње уво. Пре 1960. године болест се увек 
завршавала фатално, али је с развојем хируршких техника, радиотерапије 
и хемиотерапије, преживљавање знатно повећано. Прогноза је добра код 
65% пацијената. Пажљиво и прецизно изведен хируршки третман чини 
веома важан почетни део лечења ове болести. Неопходно је у потпуности 
уклонити тумор све до ивица здравог ткива и коштаних структура (9). 
Рабдомиосарком главе и врата се манифестује као чврста, асимптоматска 
или повремено болна маса. Симптоми зависе од локалитета који захвата, 
па су тако присутни: запушеност носа са секрецијом, синузитиси, 
запаљење средњег ува, полипи у уву, цурење гнојног секрета из ува и 
промуклост.
Приказ пацијента 5. Дечак узраста 12 година. Пати од наглувости 
и повременог цурења гнојног секрета из левог ува више недеља. 
Клинички преглед: полипозна маса у спољашњем ушном каналу и обиље 
гнојног секрета. Урађена је хируршка интервенција мастоидектомија 
и задња атикотомија. Патохистолошки налаз: полипоза средњег ува. 
Постоперативно гнојна супурација се смањује, да би се кроз пар недеља 
поново интензивирала. Поново присутне полипозне масе у ушном 
ходнику. Поновљена биопсија у амбуланти и лична консултација с 
патологом. Урађена додатна имунохистохемијска анализа. Дијагноза: 
рабдомиосарком. Изведена проширена хируршка интервенција 
тимпаномастоидектомија и тумор уклоњен до здравих коштаних 
ивица темпоралне кости (слика 7). После операције примењене су 
радиотерапија и хемиотерапија. Пацијент се у потпуности опоравио и 
после пет година нема рекурентне болести.

Закључак   

Тумори ува спадају у ретка обољења. Док се тумори спољашњег ува лако 
дијагностикују и хируршки уклањају, тумори средњег ува представљају 
дијагностички проблем. Неопходна је блиска сарадња хирурга с 
радиологом и патологом. Терапија је хируршка и подразумева потпуно 
уклањање тумора. Код малигних тумора постоперативно се примењују  
радиотерапија и хемиотерапија.
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TUMORS OF THE EAR AND TEMPORAL BONE  IN  CHILDREN

Ivan Baljošević

ENT department, Mother and child Health Care Institution, Belgrade, Serbia

Abstract

Ear tumors in children, according to localization, can be divided into exter-
nal, middle and inner ear. They belong to rare diseases. While tumors of the 
external ear easily diagnosed and succsessfully surgically removed tumors of 
the middle ear are the diagnostic problem. It is necessary to close cooperation 
with surgeons, radiologists and pathologists. The diagnosis should be done 
recording the temporal bone using computed tomography and magnetic res-
onance, to determine the precise size of the tumor and possible bone destruc-
tion. The histological diagnosis is necessary to do and immunohistochemical 
analysis. Treatment is surgical and is the complete removal of the tumor. In 
malignant tumors is postoperative therapy requires radiation and chemother-
apy.  Key words: ear tumor, children, treatment

                                                                    Доц. др Иван Баљошевић
 Институт за здравствену заштиту 

мајке и детета Србије
                             Радоја Дакића 6–8

                                                                                      Београд

31

Иван Баљошевићћ



32

KАРЦИНОМ СРЕДЊЕГ УВА  

Драгослава Ђерић
 
Академија  медицинских наука  Српског  лекарског  друштва , Београд,  
Клиника  за  оториноларингологију  и максилофацијалну  хирургију, 
Клинчки центар  Србије, Медицински факултет  Универзитета  у  
Београду, Београд, Србија

Сажетак

Карцином средњег ува је ретко отолошко обољење. Настанак малигног 
процеса се узрочно-последично најчешће повезује с хроничним 
запаљенским процесима средњег ува, мада механизми настанка још 
увек нису сасвим разјашњени. Клиничка слика карцинома није увек 
карактеристична. Тумор се често открива у каснијој фази болести. Рана 
дијагностика заснована на доказима подразумева прецизну процену 
и идентификацију знакова малигног процеса. На ову болест треба 
мислити ако цурење из ува прате интензивни болови, крварење из ува, 
појава периферне парализе фацијалног живца, вртоглавица и губитак 
слуха, мада се слична клиничка симптоматологија виђа и код хроничних 
отитиса. Поред тога, карактеристичну симптоматологију карцинома 
чине и следећи знаци: промене у пределу темпоромандибуларног 
зглоба, оток у пределу паротидне жлезде, безболни оток мастоидне 
регије, неуролошки поремећаји, изненадна појава полипа и гранулација 
(брзи рецидиви полипа и гранулација после уклањања), знаци 
отогених компликација, као и општа слабост, губитак телесне тежине 
и други биолошки поремећаји. Приликом дијагностике карцинома 
ува и темпоралне кости користе се општеприхваћене препоруке и 
протоколи лечења. Кључне речи: карцином средњег ува, клиничка слика, 
дијагностика.

Увод

Први подаци о карциному ува потичу из осамнаестог века. Године 1775. 
Schwartze и  Wilde су описали обољење, мада постоји сумња о валидности 
података, јер у то време није постојала могућност хистопатолошког
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доказивања (1). Више од 100 година касније, Politzer (1883) у познатој 
књизи Texbook of Diseasses of the Ear, препознаје  болест  и детаљно 
описује карактеристике појединих случајева карцинома спољњег 
слушног ходника (2).Kretschmann (1886) је описао властита искуства о 
карциному ува у немачкој литератури (3),а потом следе и описи других 
аутора.
Први релативно опширнији опис у литератури објавио је Newhart (1917), 
приказујући серију од 34 добро документована случаја карцинома 
средњег ува, од којих је већина била у одмаклој фази болести и фаталног 
исхода (4). Године 1954. Parsons и Lewis су приказали могућности 
хируршког лечења малигних тумора средњег ува и темпоралне кости 
(5). Тада је описана и прва one-stage субтотална  ресекција темпоралне 
кости и дат предлог за алтернативне могућности класичног лечења 
(примена радикалне мастоидектомије и субсеквентна радиотерапија). 
Године 1960. Colny и Novack су изнели значај примене субтоталне 
ресекције темпоралне кости у лечењу карцинома ове регије (6). У 
њиховој серији, 66% случајева су имали карцином средњег ува, а стопа 
петогодишњег преживљавања износила је 18%. Аутори су закључили да 
лезије које се шире медијално од Еустахијеве тубе имају лошију прогнозу 
и слабији ефекат хируршког лечења. Године 1975.Lewis је приказао 
100 случајева ресекције темпоралне кости примењене код болесника 
с карциномима средњег ува, а стопа петогодишњег преживљавања 
износила је 25%, док је оперативни морталитет значајно смањен у 
односу на раније налазе, са 10% на 5% (7).Новији подаци указују на то 
да примена радикалне хируршке методе у форми проширене ресекције 
темпоралне кости и постоперативна радиотерапија могу значајно да 
поправе стопу преживљавања пацијената оболелих од ових агресивних 
малигних тумора. Резултати петогодишњег преживљавања болесника с 
карциномом средњег ува варирају услед разлике у броју испитиваних 
болесника, различитих критеријума при избору класификације, као и 
терапијског приступа (8).
Малигни тумори ува најчешће захватају ушну шкољку, знатно ређе 
спољњи слушни ходник, а најређе средње уво. Често је тешко одредити да 
ли малигни тумор почиње из спољног слушног ходника или из шупљине 
средњег ува. Карцином средњег ува брзо инфилтрира медијалне 
делове спољног слушног ходника, а малигни тумор који полази с коже 
унутрашњег дела спољног слушног ходника брзо захвата кавум тимпани. 
Због тога се карциноми средњег ува и унутрашњег дела спољног слушног 
ходника често сврставају у једну групу обољења.
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Малигни тумори средњег ува и спољног слушног ходника су ретко 
обољење, и с тим се сви аутори слажу, мада се у литератури наводе 
различити подаци. Процењује се да се карцином средњег ува јавља у 
једном случају на 4.000–20.000 прегледаних болесника с отолошким 
обољењима, или у шест случајева на милион становника (9, 10). Студије 
посвећене карциному ове регије обрађују различите аспекте: учесталост 
појаве, предиспонирајуће факторе и повезаност с хроничним отитисом, 
клиничке карактеристике, тешкоће приликом дијагностике и изгубљено 
време у лечењу, предлоге класификација и препоруке лечења (11–13).
 У овом раду смо на основу искуства и података из литературе, приказали 
значај повезаности хроничног отитиса и малигног процеса и указали на 
њихов значај приликом дијагностике и терапије.
 
Етиологија

Етиологија малигних тумора средњег ува још увек није сасвим 
разјашњена, као ни етиологија малигних тумора других локализација. 
Етиопатогенеза обухвата бројне генетске и епигенетске чиниоце значајне 
за настанак и развој малигног процеса. Сазнања молекуларне основе 
допринела су тумачењу настанка малигних тумора ове регије. Највећи 
број радова посвећен је проучавању повезаности карцинома средњег 
ува и хроничних запаљенских процеса. Сматра се да малигни 
тумори настају на бази хроничних инфламацијских процеса (75–85%). 
Међутим, узрочно-последична повезаност карцинома средњег 
ува и хроничних отитиса још увек није сасвим објашњена и често 
је заснована на детаљним приказима појединих случајева (11). Како 
дуготрајни хронични отитис предиспонира појаву карцинома отворено 
је питање. Најчешће се наводи да хронична инфламација индукује 
процес метаплазије респирацијског епитела у сквамозни епител, али 
сложени механизми малигне алтерације нису
сасвим познати (12). Посебна пажња је посвећена утицају холестеатома 
и гранулација хроничног отитиса на појаву деструктивних ефеката 
и рапидног ширење тумора. Коегзистенција различитих лезија 
(холестеатом, гранулације, малигни процес) ствара низ дилема у 
етиопатогенетском, дијагностичком и терапијском смислу. Системски 
поремећаји и обољења могу да предиспонирају појаву карцинома ува 
(13).
У настанку карцинома средњег ува описује се и вирусна етиологија. 
Висока преваленца хуманог папилома вируса (ХПВ) типа 16 и 18 
доказана је у случајевима карцинома средњег ува. Присуство ових 
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вируса је доказано и код других карцинома, а настанак инфекције у 
средњем уву се повезује са ширењем из горњих респирацијских путева 
преко Еустахијеве тубе (14).

Патологија

Планоцелуларни карцином (squamous cell carcinoma) јесте најчешћи 
епителијални тумор средњег ува и јавља се у 70–80% свих других малигних 
тумора ове регије. Епител слузнице средњег ува је различите структуре, 
зависно од предела кавума тимпани. Честа појава планоцелуларног 
карцинома средњег ува објашњава се и метаплазијом епитела под утицајем 
дуготрајне иритације током хроничног отитиса. Карцином може да води 
порекло и од коже унутрашњег дела спољног слушног ходника.
Тумор карактерише локални инвазивни раст и брзо захвата  кавум 
тимпани, лабиринт и петрозну кост. Деструктивни ефекти малигног 
процеса допириносе и ширењу кроз темпоралну кост. Тврда мождана 
овојница представља препреку ширењу процеса, али се тумор лако шири 
испод дуре и може да доспе у различите делове мозга. Малигни 
процес може да захвати велике крвне судове (венске синусе, унутрашњу 
каротидну артерију), као и кранијалне живце на врху 
пирамиде. Метастазе се јављају у регионалним лимфним нодусима, а 
удаљене у плућима, дугим костима, ређе у јетри и другим регијама.
Макроскопски, на кожи спољног слушног ходника карцином може да 
има разнолике карактеристике, као што су: црвенкаста бледоружичаста 
лезија, плаже гранулираног црвенкастог ткива с централном улцерацијом, 
папиломатозне лезије које при додиру крваре. Класификација ових 
промена према макроскопским карактеристикама није прецизна, јер 
инфилтрација околних коштаних и хрскавичавих структура не може да се 
прикаже. Примена радиолошких метода испитивања (компјутеризована  
томографија, магнетна  резонанца) омогућава прецизнију процену 
ширења патолошког процеса. Прецизна верификација врсте и степена 
промена постиже се патохистолошком анализом узетог биопсијског 
материјала. 
         У случајевима дуготрајног хроничног запаљенског процеса средњег 
ува локалне промене су разнолике. Лумен спољног слушног ходника 
може бити делимично или потпуно облитерисан гранулацијским ткивом, 
полипоидним масама и обилним садржајем сукрвичавог секрета. Ове 
лезије могу бити и одсутне, а на бубној опни, слушним кошчицама и 
другим структурама се налазе знаци деструктивног дејства малигног 
процеса. У овим случајевима тешко се одређује примарно место лезије.
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Слика 1. Полипоидни израштај у целини испуњава лумен спољног    
слушног ходника. Присутни су знаци изражене инфекције 
(пурулентни садржај и инфламирана кожа канала). 
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Слика 2. Грануломатозно ткиво са знацима малигног процеса (знаци 
крварења, режњевита структура) испуњава лумен спољног слушног 
ходника. Патохистолошки верификован планоцелуларни карцином. 

  
Микроскопски, ове промене се класификују у више група (табела 1). 
 
 

  Табела 1. Основне патохистолошке карактеристике 

Слика 1. Полипоидни израштај 
у целини испуњава лумен 
спољног    слушног ходника. 
Присутни су знаци изражене 
инфекције (пурулентни садржај 
и инфламирана кожа канала).

Слика 2. 
Грануломатозно 
ткиво са знацима 
малигног процеса 
(знаци крварења, 
режњевита 
структура) 
испуњава 
лумен спољног 
слушног ходника. 
Патохистолошки 
верификован 
планоцелуларни 
карцином.



Микроскопски, ове промене се класификују у више група (табела 1).

Табела 1. Основне патохистолошке карактеристике 

Добро диферентован облик карактерише структура која имитира грађу 
спинозног слоја с еузинофилном цитоплазмом, интрацелуларним 
границама и кератинским перлама. Умерено диферентован тип одликује 
присуство више атипичних сквамозних ћелија, мање интрацелуларних 
граница и повећан нуклеоцитоплазматични однос. Слабо 
диферентовани облик карактеришу присуство ирегуларног комплекса, 
атипичне ћелије, бројне митозе и висок нуклеоцитоплазматични однос. 
Карцином светлих ћелија одликује присуство ћелија које садрже више 
гликопротеина у цитоплазми, што даје светао изглед под микроскопом. 
Вретенасти облик је тежи за диференцијацију у односу на меланом и 
атипични фиброксантом. То су веома ретки тумори, а биолошки спадају 
у веома агресивне малигне процесе.
 
Клиничка слика

    Клиничка слика није увек карактеристична за ово обољење. Рани 
симптоми малигног тумора средњег ува нису увек изражени и болест 
може да има неприметан ток. На ову болест треба мислити ако цурење 
из ува прате интензивни болови, крварење из ува, појава периферне 
парализе фацијалног живца, вртоглавица и губитак слуха, мада се 
слична клиничка симптоматологија виђа и код хроничних отитиса.
        Рана дијагностика базирана је између осталог на препознавању и 
идентификацији клиничких карактеристика болести. На малигни тумор 
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Хистолошки тип Микроскопске карактеристике 
Добро диферентован Имитира структуру спинозног     

слоја 
Умерено диферентован Више целуларне атипије 
Светле ћелије Вишак садржаја гликопротеина 
Вретенасте ћелије Диференцијација од меланома и      

фиброксанома 
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Добро диферентован облик карактерише структура 
која имитира грађу спинозног слоја с еузинофилном 
цитоплазмом, интрацелуларним границама и кератинским 
перлама. Умерено диферентован тип одликује присуство 
више атипичних сквамозних ћелија, мање интрацелуларних 
граница и повећан нуклеоцитоплазматични однос. Слабо 
диферентованиоблик карактеришу присуство ирегуларног 
комплекса, атипичне ћелије, бројне митозе и висок 
нуклеоцитоплазматични однос. 
Карцином светлих ћелија одликује присуство ћелија које 
садрже више гликопротеина у цитоплазми, што даје светао 
изглед под микроскопом.Вретенасти облик је тежи за 
диференцијацију у односу на меланом и атипични 
фиброксантом. То су веома ретки тумори, а биолошки 
спадају у веома агресивне малигне процесе. 

  
Клиничка слика 
 

    Клиничка слика није увек карактеристична за ово 
обољење. Рани симптоми малигног тумора средњег ува нису 
увек изражени и болест може да има неприметан ток. На ову 
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средњег ува треба посумњати када су у питању болесници с дуготрајном 
хроничном оторејом, код којих се јаваљају следећи знаци:
– промена карактеристика отореје;
– појава изненадног бола без знакова егзацербације;
– појава периферне парализе фацијалног живца;
– нагло погоршање слушне функције;
– појава вртоглавице и зујања у ушима;
– промене у пределу темпоромандибуларног зглоба;
– оток у пределу паротидне жлезде;
– безболни оток мастоидне регије;
– појава неуролошких поремећаја;
– изненадна појава полипа и гранулација;
– брзи рецидиви полипа и гранулација после уклањања;
– знаци отогених компликација (екстракранијалних, интракранијалних);
– општа слабост и губитак телесне тежине.

Дефинитивна дијагноза се поставља биопсијом и патохистолошком 
анализом биопсијског материјала. Овај поступак захтева одређену 
прецизност у погледу узимања биопсије и примене операцијског 
микроскопа. Да би се што пре открио малигни тумор свако одстрањено 
гранулацијско ткиво или полип мора да се патохистолошки анализира, 
јер се у случајевима наизглед обичног полипа може да крије малигни 
процес. Приликом отомикроскопског прегледа код малигних тумора 
средњег ува налазе се најчешће израштаји у виду гранулација или 
полипозних формација. Приликом прегледа је битно препознати знаке 
малигног процеса. Обични (банални) полип најчешће има следеће 
карактеристике: глатке је површине, прозиран, безболан, крвари на 
додир и обично је на петељци (слика 1). Малигни полип је нодуларног 
изгледа, болан и на додир крвари.
 Малигно гранулацијско ткиво може да буде слично гранулацијском 
ткиву код хроничних отитиса, али на додир често крвари и најчешће је 
волуминозније, тако да испуњава лумен спољног слушног ходника (слика 
2). Овај процес је праћен знацима коштане деструкције на зидовима 
спољног слушног ходника или околних структура. Деструктивне лезије 
увек указују на тежи процес и развијају сумњу на малигну болест (слика 
3).
 Неуролошка симптоматологија је разнолика и захтева детаљно 
испитивање у диференцијално дијагностичком поступку.
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Слика 3. Малигни тумор захвата структуре спољног и 
средњег ува, као и темпоромандибуларне и паротидне регије.

Тумор који се развија из предњег дела спољног слушног ходника  ( слика 
3) захвата предео гленоидне јаме и темпоромандибуларног зглоба већ у 
раном стадијуму. Инцијално, захваћена је само капсула зглоба, а касније 
долази до инвазије зглоба у целини. У даљој фази, ширењем тумора 
(антериорно, медијално и латерало), долази до инвазије површног и 
дубоког режња паротидне жлезде, затим до појаве палпабилне масе 
и развоја парализе фацијалног живца. Поред тога, могу се јавити и 
прстолика ширења тумора кроз кожу канала.
       Тумор који се шири у инфериорном правцу захвата под спољног 
слушног ходника и доње партије темпоралне кости, стиломастоидни 
форамен и доње делове темпоромандибуларног зглоба. Настаје и 
инфилтрација горњих делова врата.
Код проширених тумора тешко се може одредити примарно место развоја 
тумора. Класификација тумора се врши према општеприхваћеним 
системима. Применом савремених метода радиолошке дијагностике 
могу се прецизирати локализација и проширеност патолошког процеса. 
Компјутеризована томографија високе резолуције пружа велике 
могућности за топографску идентификацију лезије, врсту промена, 
степен коштаних лезија и откривање могућих компликација. Примена 
магнетне резонанце је веома важна за прецизнију идентификацију, 
нарочито за идентификацију проширености тумора у ендокранијум. 
Међутим, биолошка природа тумора се не може одредити радиолошким 
(imaging) методама испитивања.
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Тумор који се развија из предњег дела спољног слушног 

ходника  ( слика 3) захвата предео гленоидне јаме и 
темпоромандибуларног зглоба већ у раном стадијуму. 
Инцијално, захваћена је само капсула зглоба, а касније 
долази до инвазије зглоба у целини. У даљој фази, ширењем 
тумора (антериорно, медијално и латерало), долази до 
инвазије површног и дубоког режња паротидне жлезде, 
затим до појаве палпабилне масе и развоја парализе 
фацијалног живца. Поред тога, могу се јавити и прстолика 
ширења тумора кроз кожу канала. 

       Тумор који се шири у инфериорном правцу захвата 
под спољног слушног ходника и доње партије темпоралне 
кости, стиломастоидни форамен и доње делове 
темпоромандибуларног зглоба. Настаје и инфилтрација 
горњих делова врата. 
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Грешке у дијагностици карцинома средњег ува

  Рана дијгноза карцинома средњег ува важна је као и у случају 
карцинома других локализација. У овој регији, блискост важних 
анатомских структура може да утиче на ограничења приликом уклањања 
екстензивних тумора.     Наша искуства указју да се дијагноза карцинома 
средњег ува најчешће поставља касно, из више разлога.
   Карцином средњег ува је ретко обољење, тако да се у пракси мање 
мисли на ову болест у односу на хроничне запаљенске процесе, који 
су чест отолошки проблем. Тешкоће приликом ране дијагнозе настају 
и због одсуства инцијално специфичних знакова и симптома појаве 
карцинома. Због тога треба имати опрезан приступ у свим случајевима 
обичног хроничног отитиса и дуготрајно запуштене отореје.
 Најраније клиничкe манифестацијe карцинома ува и темпоралне кости 
могу да имитирају запаљенски процес коже спољног слушног ходника 
(otitis externa) aкo се тумор развија на кожи канала, или да имитирају 
хронични супуративни отитис (otitis media chronica suppurativa) ако 
тумор потиче из средњег ува. Хронична отореја може бити једини 
алармантни симптом малигног процеса, нарочито у групи болесника 
старије популације. Међутим, пацијент може да има и локално развијене 
знаке тумора (екстензивне лезије са израженом инвазијом локалних 
анатомских структура), нарочито ако се тумор развије у шупљинама 
средњег ува са израженим гранулацијама и цурењем из ува. У овим 
случајевима нису увек присутне изражене макроскопске разлике. 
Приликом идентификације и диференцијације ових промена битно је 
препознати разлику између патолошких лезија: полипоидне формације 
хроничног инфламацијског процеса, неспецифично гранулацијско 
ткиво, специфично грануломатозно ткиво и карактеристике малигног 
процеса.
     Изгубљено време у дијагностици настаје и услед субјективних фактора. 
Болесници се често навикну на отолошке тегобе (дуготрајно цурење 
из ува, повремене болове, оштећење слушне функције) и најчешће 
се јављају на преглед, као хитни случајеви, тек с појавом израженије 
симптоматологије и развоја компликација (парализа фацијалног живца, 
менингитис и друго).
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Табела 2. Клиничке манифестације

* Примарно присутни симптоми

У структури примарно изражених симптома, изражена интензивна 
отореја је најчешћи симптом, а потом следе бол и крварење из ува 
(табела 2). Оталгију повезану с карциномом ува карактерише изражен 
дубок бол, а интензитет оталгије није увек у корелацији с проширењем 
лезије. Крварење из ува је обично присутно, са инфекцијом или без 
ње, и представља један од основних симптома. Веома је важно да се у 
свим случајевима промене карактеристика отореје посумња у развој 
алтерације процеса. Појава обилног цурења из ува, често фетидног 
садржаја, као и крварења, јесте императив да се не мисли само на 
егзацербацију хроничног запаљенског процеса, већ и на малигну болест. 
У садржају су, најчешће, микробиолоши изоловани Proteus и Pseudomonas 
spp. У болесника који имају цурење санглинолетног секрета најчешће се 
повећава интензитет бола у уву.
   Парализа фацијалног живца може настати услед инвазије Фалопијевог 
канала у темпоралној кости. Поремећај функције фацијалног живца 
може бити и инцијални симптом развоја тумора и знак прогресије 
развоја тумора. Рани знаци оштећења фацијалног живца могу да се 
испољавају као хемифацијални спазам услед иритације перинеуријума 
пре манифестне фацијалне парализе. Ове промене, дискретно изражене, 
остају неприметне и тек настанак парцијалне или тоталне парализе 
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интензивна отореја је најчешћи симптом, а потом следе бол 
и крварење из ува (табела 2). Оталгију повезану с 
карциномом ува карактерише изражен дубок бол, а 
интензитет оталгије није увек у корелацији с проширењем 
лезије. Крварење из ува је обично присутно, са инфекцијом 
или без ње, и представља један од основних симптома. 
Веома је важно да се у свим случајевима промене 
карактеристика отореје посумња у развој алтерације 
процеса. Појава обилног цурења из ува, често фетидног 
садржаја, као и крварења, јесте императив да се не мисли 
само на  
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малигну болест. У садржају су, најчешће, микробиолоши 
изоловани Proteus и Pseudomonas spp. У болесника који 
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указује на неопходност дијагностичког поступка. Поремећаји функције 
фацијалног живца се најчешће догђају у случајевима примарног 
тумора у средњем уву услед захватања структура тимпаналног сегмена 
фацијалног живца, као и у одмаклој фази развоја тумора, када карцином 
захвати темпоромандибуларну регију и паротидну жлезду. У литератури 
се налазе бројни подаци о грешкама приликом дијагностике и лечења 
парализа фацијалног живца услед карцинома средњег ува.
 Губитак слуха је најчешће у почетку кондуктивног типа и обично се 
повезује с дуготрајним хроничним отитисом. Међутим, раст тумора 
и инвазија структура унутрашњег ува (кохлеарни и вестибуларни 
део) доводе до оштећења слушне и вестибуларне функције. Настају 
сензоринеурални губитак слуха, глувоћа и вртоглавица, као и други 
знаци оштећења унутрашњег ува.
 Патолошке промене у лумену спољног слушног ходника значајне су за 
откривање малигног процеса. Налазе се разнолике лезије, едематозне 
и улцерозне, полипоидне формације, грануломатозна ткива, која треба 
диференцирати од малигног процеса. Прецизнија  идентификација 
ових промена постиже се отомикроскопским прегледом операцијским 
микроскопом. Треба имати у виду да више патолошких промена 
(холестеатом, гранулације, карцином) могу истовремено да коезистирају. 
Појава тризмуса указује на ширење патолошког процеса и настаје 
инвазија предела паротидне жлезде, што је резултат директне инвазије 
седмог кранијалног живца.У  око 10% случајева  захваћени су  регионални 
лимфни  нодуси, а  удаљене  метастазе  се   јављају  у  плућима, костима, 
јетри и  другим органима.

Дијагностика 

      Дијагностички поступак обухвата   следеће:  анамнеза, оториноларинго-
лолошки  преглед,   отоскопија  и  отомикроскопија, аудиолошка   обрада,  
лабораторијске  анализе  крви , интернистички  налаз,  ултразвучни 
преглед врата и пљувачних жлезда, хистопатолошка  верификација  
тумора,  радиографија плућа,   и  други  прегледи  (неуролог, неурохирур , 
офталмолог, максилофацијални  хирург), зависно  од  симптоматологије. 
    Приликом    узимања  анамнезе   значајни   су  подаци   који  указују на  
развој  малигног  процеса  ( већ  су  описани ). Оториноларинголошки  
преглед  у целини ,  битан   је  за   процену  локалног  налаза  у  појединим  
деловима   ове  регије  и   откривање   патолошких  лезија.  При  отоскопији  
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и  отомикроскопији    могу  се  видети  разнолике  промене  (често  
присутне полипоидне  масе, знаци  инфекције ) , а  посебну   пажњу  треба  
усмерити  на   карактеристичне   знаке  малигног   процеса .  У  пракси  
се , међутим, догађа,  да  приликом првог  прегледа ,  дијагноза  изгледа  
јасна (присутан  полип), што   је  само  замка  погрешне  дијагнозе..Да   би  
се  избегле  грешке  неопходна  је  примена  метода  дијагностике ,  према   
протоколу   заснованом  на  савременим  схватањима  природе  болести.     
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     Аудиолошки  налази  указују  на  различити  степен  поремећаја  слушне  
функције ( кондуктивно, сензорионеурално  или  мешовито) , зависно   од   
локализације  и  проширености  тумора. Применом  метода   савремене   
радиолошке  дијагностике  одређују   се   прецизније карактеристике  
тумора. Компјутеризована  томографија  (computed tomography, 
CT) темпоралне  кости, у  више  равни, омогућава   идентификацију  
локализације  и  проширености  тумора,  деструктивних  лезија  ( слика  
4, 5),  као  и  откиривање  других  патолошких   промена  (аномалије,  
хронични  отитис,  холестеатома,, тумори).  Путем   магнетне   резонанце 
(magnetic resonance imaging, MRI)  добијају   се  прецизнији   докази    
проширености  малигног  процеса (  промене    на    структурама  у 
ендокранијуму). Малигни  тумори  темпоралне  кости, због анатомске  
блискости  ове  регије  и  базе   лобање,   брже се  шире  у  ендокранијум 
, а  агресиван  и  рапидан  раст  тумора  доводи  до  оштећења  виталних  
структура. Путем  магнетне  резонанце може  се  открити   присуство  
других  патолошких лезија  као   и   метастазе  малигних тумора  других  
локализација  (дојка, плућа, бубрег ),  Ови налази  могу  бити    инцијални  
знаци   при  откривању   примарног  тумора.  Због  тога  су     рана   
дијагностика  и адеквантна  терапија  изузено  важни.   
   Хистолошка  анализа  и  верификација  малигног  тумора   ува   
има  посебан  значај.   Описане  су  тешкоће  и  грешке  при  овом  
дијагностичком  поступку, најчешће   због   непотпуне   предходне  
дијагностике ,  неадекватног   узорка  ткива,  тешкоћа  при  доступности  
појединих анатомских  предела,  као  и  други  фактори. Треба  имати  у  
виду да су  тумори  ове  регије  ретки   и    прецизирање  дефинитивне  
дијагнозе    подразумева   шири   скалу   дијагностичких  могућности. 
Диференцијала  дијагноза  обухвата : бенигне  и  малигне  туморе  у  
спољњем,  средњем  и  унутрашњем  уву (фиброми,  хеманингиоми,  
аденоми, церуминоми, цилиндоми,  миксоми,  плеоморфни  аденоми, 
параганлиоми,  аденокарциноми , саркоми),  метастазе  тумора  других  
локализација, грануломатозни  процеси   и  ретке  болести.
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Слика 4. CT снимак темпоралне кости. Примарни тумор средњегувa 
– хистопатолошки верифкован карцином с деструкцијом предела 
југуларне јаме.

Слика 5. CT пресеци темпоралне кости. Изражена деструкција десне 
темпоралне кости услед карцинома средњег ува.
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Слика 4. CT снимак темпоралне кости. Примарни тумор 
средњегувa – хистопатолошки верифкован карцином с деструкцијом 
предела југуларне јаме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карцином средњег ува            

65 
 

Слика 5. CT пресеци темпоралне кости. Изражена деструкција десне 
темпоралне кости услед карцинома средњег ува. 
 
 У литератури се налази више система класификације 
карцинома ува и темпоралне кости (16, 17, 18), мада још 
увек нема универзално прихваћеног система поделе ових 
тумора. Користи се више модификованих система 
класификације, а један од најстаријих и најприхватљивијих 
јесте Pittsburgh staging систем, базиран на клиничким и 
радиолошким налазима, који је још увек најприхватљивији 
за корелацију клиничких резултата и хистопатолошких 
испитивања захваћене темпоралне кости (табела 3). После  
класификације  тумора,  међутим,  третман  је,  још  увек  
контроверзан. 
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Табела 3. Класификација карцинома темпоралне кости 
                 (Pittsburgh staging system)

N        Лимфни  чворови
N0       Регионални  нодуси  се  неидентификују  
N1       Појединачни  ипсилатерални  регионални  нодуси   величине
            до  3  цм  
N2a     Појединачни  ипсилатерални  регионални  нодус  величине
            3  до  6 цм N2b     Мултипли  ипсилатерални нодуси 
N2c     Билатерални  или  контралатерални  нодуси  
N3      Нодуси     > 6 цм
M   метастазе
Мо   -  без  удаљених  метастаза
М1   -  присутне  удаљене  метастазе
Мx   -  удаљене  метастазе  нису  доказане
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Тумор ограничен на спољни слушни ходник, без коштане 
ерозије и евидентних мекоткивних лезија
Тумор у спољном слушном ходнику – ограничене 
коштане деструкције и мекоткивне лезије мање од 0,5 цм
Тумор потпуно еродира коштану структуру спољног 
слушног ходника, с мекоткивним лезијама мањим 
од 0,5 цм; или тумор захвата структуре средњег ува, 
или мастоидног наставка; или пацијент има парализу 
фацијалног живца
Тумор разара коштане структуре унутрашњег ува, 
каротидног канала, југуларне јаме или дуру, с обимним 
мекоткивним лезијама, већим од 0,5 цм; или изражена 
фацијална парализа

T1
 
T2
 
T3 

T4 
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Терапија

     Током година, усавршавањем метода дијагностике и терапије, учињен 
је напредак у погледу петогодишњег преживљавања болесника без појаве 
рецидива и Метастаза. Ранији статистички подаци указују на то да је 
проценат петогодишњег преживљавања износио око 25% (21). Значајно 
бољи резултати су постизани у случајевима комбиноване терапије – 
радикална хируршка интервенција и постоперативно зрачење (30%) – у 
односу на примену само радиотерапије (3,7%).
        Лечење малигних тумора средњег ува обухвата комбиновану терапију, 
методе хируршког лечења и радиотерапију. На успех лечења утиче више 
фактора, као што су врста прве хируршке интервенције и могућности да 
се тумор уклони до здравог, незахваћеног ткива.  Хируршка   ресекција  
се  планира на  основу  више  карактеристика  тумора , следећи  
општеприхваћен систем  класификације. Код проширених тумора  рађене 
су тоталне ресекције темпоралне кости, укључујући и њен петрозни 
део. С обзиром на проценат преживелих болесника,   већина   аутора   
је  одустали од ове хируршке интервенције.. На морталитет је утицала 
појава ендокранијалних компликације после операција У овој регији, 
блискост важних анатомских структура може да утиче на ограничења 
приликом уклањања екстензивних тумора. Изглед за излечење имају 
болесници код којих је могуће без опасности одстранити тумор и околно 
здраво ткиво. У хируршком смислу је битно да се операција изводи до 
граница операбилности, без ризика за болесника и могућности развоја 
компликација услед хируршког захвата. Најбољи резултати се постижу 
ако је могуће радикално одстрањење тумора, проширеном радикалном 
трепанацијом темпоралне кости и применом радиотерапије после 
операције. Иновације на пољу радиотерапије утицале су на смањење 
радикалних хируршких интервенција и побољшање квалитета 
живота болесника. Одлука о начину лечења се доноси на онколошком 
конзилијуму, према општеприхваћеним терапијским протоколима (19 - 
22) . Године  2013. . Bacciu   и   сарадници   су    приказали    серију   од  45  
пацијента ,  лечених  због   карцинома   темпоралне  кости  у  периоду   
од  1993  до  2011. Пацијенти   су  класификовани    у    5  група., према   
стадијуму  развоја  тумора ,  користећи   модификовани   Pittsburgh TNM 
систем  класификације.  Први  стадијум  обухватио  је 11,1%  болесника,  
други  13,3%,  трећи 31,1%, а  четвртом  стадијуму  припадао  је   највећи  
број  болесника (  42.2% ). Стопа  петогодишњег  преживљавања, 
без рецидива болести   за  пацијенте    у  раном  стадијуму  тумора
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износила   је  100%, док   период  преживљавања  значајно  нижи  код  
пацијената  с  одмаклом  фазом  болести  (65,1  и  59.1%). Статистичка  
анализа је  показала  значај  присуства  парализе  фацијалног  живца,  
позитивног  налаза  граничне  биопсије,  инфазије  фалопијевог  
канала,  медијалног  зида  кавума  тимпани,  мастоидног  наставка, 
темпоромандибуларног  зглоба ,  југуларног булбуса  и  дуре. Аутори  
сматрају  да    је  примењени  систем   класификације  користан   у  процени  
прогнозе  болести,  да  је  рано  откривање  тумора  од  изузетног значаја  
и  да  хируршко лечење  са  или  без радиотерапије   метода  избора   
у   третману  ових тумора. . Код   пацијената  старије  популације  са  
коморбидитетима,  туморима  већих  размера  или  рецидивима  болести   
индикована је  радиотерапија.

Закључак

  Карцином средњег ува је ретко отолошко обољење. Развој тумора 
се најчешће повезује с дуготрајним инфламацијским процесом ува. 
Клинички, малигни процес може да имитира хронични отитис, а 
карактеристични знаци развоја тумора су: промена карактеристика 
отореје, појава изненадног бола без знакова егзацербације, појава 
периферне парализе фацијалног живца, губитак слушне функције, 
вртоглавица и зујање у ушима, оток у пределу темпоромандибуларног 
зглоба и паротидне жлезде, безболни оток мастоидне регије, 
неуролошки поремећаји, изненадна појава полипа и гранулација, брзи 
рецидиви ових лезија, појава отогених компликација, општа слабост, 
губитак телесне тежине и други системски поремећаји. Дијагноза 
малигног тумора се често поставља у одмаклој фази обољења. Више 
разлога утиче на одложену дијагностику и изгубљено време у лечењу 
болесника. Класификација тумора базирана на доказима вишеструких 
истраживања користи се приликом дијагностичког и терапијског 
приступа. Применом усавршених система класификације постигнут је 
пораст стопе преживљавања оболелих од карцинома ува и темпоралне 
кости.
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 Abstract

Carcinoma of the middle ear is rare otologic disease. Occurrence of malig-
nant process most commonly related with chronic inflammatory process of 
middle ear, although, mechanism of development is not steel clarified. Clini-
cal manifestation of carcinoma is not always characteristic. Tumor frequently 
discovered in advanced stage of the diseases. Early evidence- based diagnosis 
included a precisely evaluation and identification of signs malignant process. 
On this disease should be in mind if ear discharge associated with an inten-
sive pains, bleeding from ear, occurrence peripheral nerve paralysis, vertigo 
and hearing loss, but similar clinical symptoms may be seen in chronic otitis 
media. In addition, carcinoma show some specific characteristic as: changes 
in temporomandibuilar joint, edema in parotid gland region, painless edema 
of mastoid area, neurologic disables, suddenly occurrence of polyps and gran-
ulation tissue (harry recidivism of polyps and granulation after removing), 
signs of otogenic complications associated with general disables, weight loss 
and other biological disturbance. Diagnostic approach may include generally 
accepted protocol of treatment. Key words: carcinoma of the middle ear, clin-
ical characteristics, diagnosis
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Сажетак

  Новија сазнања и напредак у разумевању биолошког понашања и 
раста тумора унутрашњег ува, дијагностичких метода и терапијских 
могућности значајно су допринели смањењу морталитета и морбидитета 
услед примарне болести или лечења. Разумевање патогенезе 
вестибуларног шванома на молекуларном нивоу отворило је пут генској 
терапији. Некада је то била болест са често смртним исходом, али је 
данас, с напретком науке и технологије, излечива у раном стадијуму. 
Мониторинг кранијалних нерава током хируршког лечења значајно 
је олакшао оперативну технику и смањио степен постоперативног 
погоршања или губитка слуха и оштећења функције фацијалног нерва. 
Кључне речи: тумори  , унутрашње  уво,  дијагностика,  терапија

Увод

 Хистолошка класификација тумора унутрашњег ува (Светска 
здравствена организација, 2005) дели ове туморе на: примарне туморе 
унутрашњег ува (вестибуларни шваном, липом унутрашњег ушног 
канала, хемангиом, тумор ендолимфатичне кесе), хематолимфоидне и 
секундарне туморе.

Вестибуларни шваном

 Вестибуларни шваном је бенигни тумор вестибуларног дела 
вестибулокохлеарног нерва. То је спорорастући тумор Шванових ћелија 
прелазне зоне имеђу неуроглије и неурилеме. Настаје у унутрашњем 
слушном каналу и најчешћи је тумор темпоралне кости.

Монографија научних скупова АМН СЛД               Волумен 8, број 1, 2018.         



     Етиологија вестибуларног шванома још увек је непозната. Метаанализа 
из 2016. године указује на повишен ризик за настанак вестибуларног 
шванома код оних особа које су стално изложене буци у свакодневном 
животном окружењу, док професионална бука није фактор ризика за 
настанак вестибуларног шванома [1].

Епидемиологија

  Вестибуларни шваном чини 8–10% свих интракранијалних тумора и 
више од 90% свих тумора понтоцеребеларног угла. Постоје две клиничке 
форме вестибуларног шванома: хередитарна – неурофиброматоза тип 2 
и спорадична.
  Неурофиброматоза типа 2 је ретка форма аутозомно доминантног 
поремећаја и јавља се у 5% случајева. Инциденца је 1/100.000 
вестибуларних шванома. Неурофиброматозу тип 2 карактерише појава 
билатералног шванома. Јавља се у млађем животном добу, у првој или 
другој деценији живота.
Спорадични вестибуларни шваном је честа клиничка форма, која се 
јавља у 95% случајева, с инциденцом од 1/50.000 до 100.000 годишње. 
Новија истраживања указују на то да је и ова клиничка форма последица 
мутације истог гена у периоду ембрионалног развоја [2]. Јавља се типично 
у каснијем животном добу, после педесете године живота.

Биолошко понашање тумора и хистопатолошке карактеристике

  Вестибуларни шваном расте од места исходишта централно ка 
понтоцеребеларном углу, али и периферно дуж унутрашњег слушног 
канала. Ресорпцијом кости шири се кроз петрозну кост у лабиринт 
или  модиолус, или у средњу лобањску јаму, што се чешће виђа код 
неурофиброматозе типа 2, али и код унилатералних тумора [3].
Микроскопски могу се видети густе вретенасте ћелије са оскудним 
ретикуларним ткивом и пољима микроцистичне дегенерције са ксантома 
телашцима. Број вретенастих ћелија може бити различит и често су 
умерено плеоморфне, али су митотске фигуре ретке. Плеоморфизам 
не подразумева малигнитет, али веома ретко може доћи до малигне 
трансформације вестибуларног шванома, с брзим растом тумора, 
присуством тромбозе и некрозе у тумору [4].
  До малигне трансформације тумора може доћи примарно тамо 
где је ризик за појаву малигнитета у двадесетогодишњем периоду 
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1,09–1,74/100.000 код спорадичних тумора. Уколико се урачунају и 
пацијенти с неурофиброматозом типа 2, ризик расте на 1,32–2,08/100.000 
оболелих. Поред примарне малигне трансформације, ризик за појаву 
малигнитета је 10 пута већи уколико је примењена радиотерапија код 
спорадичних тумора, и то у периоду од просечно 68 месеци након 
радиотерапије. Код неурофиброматозе типа 2 ризик је већи у односу на 
спорадичне туморе и након радиотерапије и примарно [5].
     Имунохистохемија показује константну позитивност на С-100 протеин 
и виментин и код унилатералног и код билатерног вестибуларног 
шванома, као и константну негативност на ЦД 34 као маркера солидних 
али фиброзних тумора. Пролиферативни маркер Ки-67 имао је већи 
степен пролиферације код спорадичних тумора већих од 18 мм, а самим 
тим и бржи раст тумора, што је значајно као прогностички фактор [6]. 
Код неурофиброматозе типа 2 степен пролиферације је већи у односу на 
унилатералне туморе [7].
  Степен раста вестибуларног шванома је главни фактор у избору 
терапије и праћењу испитаника, због чега је од значаја познавање 
фактора који утичу на раст тумора. У периоду 1–3 године након 
постављања дијагнозе, до раста тумора долази код трећине пацијената, 
док тај број расте на половину у петогодишњем периоду праћења. Пол 
и године старости, величина и локализација тумора не утичу на степен 
раста тумора. Још увек није у потпуности показано да ли се на основу 
нестабилности и појаве зујања у уву може предвидети раст тумора, 
иако досадашња истраживања нису показала бржи раст тумора код 
пацијената с овим симптомима, као ни код оних с већим или мањим 
оштећењем слуха. Значајан прогностички фактор брзине раста тумора 
јесте раст у првој години праћења. Просечан годишњи раст тумора је 1 
мм. Тумори који у току прве године праћења расту више од 3 мм имају 
бржи раст и лошију прогнозу. Цистични тумори, тумори с присутном 
хеморагијом, као и хормонска терапија јесу прогностички фактори 
раста тумора више од 4 мм у току прве године праћења. Оне туморе 
који имају убрзан раст током прве године праћења треба одмах лечити 
хируршки или радиотерапијом [8]. Због правилне процене степена
раста тумора битна је и примењена метода у мерењу раста. Волуметријско 
мерење тумора са стандардизацијом мера је најсензитивније и 
најпрецизније у одређивању величине и степена раста тумора и има већи 
клинички значај у односу на друга мерења, посебно линеарно мерење 
раста тумора [9].
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Клиничка слика 

  Симптоми и клинички знаци су последица раста тумора и притиска 
на околне нервне и васкуларне структуре и то прво у унутрашњем 
ушном каналу (компресија на вестибуло-кохлеарни нерв), затим у 
понтоцеребеларном углу (компресија на V, VII, IX, X и XI кранијални 
нерв), мали мозак и на крају мождано стабло.
   Стадијум компресије на структуре унутрашњег ушног канала.
У овом стадијуму код веома малих тумора симптоми не морају да 
буду присутни. Најчешћи први симптом јесте унилатерално оштећење 
слуха или обострано асиметрично оштећење слуха. Оштећење слуха 
је прогресивно, ретрокохлеарног типа, с лошим разумевањем говора 
у односу на праг слуха. У 10% случајева оштећење слуха може бити у 
виду акутног сензоринеуралног унилатералног оштећења слуха средње 
тешког или тешког степена, кохлеарног типа, с појавом рекрутмана због 
изненадне компресије лабиринтне артерије од стране тумора или услед 
токсичног оштећења спољашњих слушних ћелија токсинима које лучи 
тумор. Вестибуларни шваном је узрок 3% акутних сензоринеуралних 
унилатералних оштећења слуха.
      Зујање у уву (тинитус) ретко је први симптом, различитих карактеристика 
по трајању, јачини и модалитету. Најчешће је иницијално високотонски, 
континуиран и субјективан, различите јачине. Због могуће појаве зујања 
као првог симптома вестибуларног шванома, пре оштећења слуха, свако 
унилатерално зујање је потребно темељно испитати.
Вртоглавица због компресије на вестибуларни нерв није карактеристична 
за овај стадијум, јер тумор споро расте у унутрашњем ушном ходнику, 
тако да се успоставља централна компензација. Симптоми могу бити 
у виду нестабилности и инкоординације, док се вртоглавица јавља тек 
с продором тумора у понтоцеребеларни угао и компресијом на мали 
мозак. У овом стадијуму клинички преглед је углавном уредан.

54

Тумори унутрашњег ува    



55

Стадијум  продора  у  понтоцеребеларни  угао

  У овом стадијуму долази до погоршања слуха на страни лезије, као 
и симптома и знакова компресије на мали мозак (неравнотежа са 
заношењем на страну лезије, позитиван Ромберг, губитак тандемског 
хода, атаксичан ход, дисметрија, дизартрија, дисдијадохокинеза и 
абнормални покрети очију).
  Најранији знаци продора тумора у понтоцеребеларни угао последица 
су компресије и надражаја сензорног дела тригеминалног и фацијалног 
нерва.
  Први знак оштећења фацијалног нерва може бити Хистелбергеров 
знак – хиперестезија задње-горњег зида спољашњег ушног канала, 
који је инервисан од стране сензорног дела фацијалног нерва. Новија 
студија је потврдила високу специфичност и сензитивност овог знака 
у дијагностици вестибуларног шванома. Прогресивно унилатерално 
оштећење слуха с присутном хиперестезијом спољашњег ушног канала је 
високосуспектно на присуство вестибуларног шванома. Моторна влакна 
фацијалног нерва су најотпорнија на истезање и притисак тумора, тако 
да ретко долази до појаве симптома на моторном делу фацијалног нерва, 
и то до хемифацијалних спазама.
  Најранији знак компресије на пети нерв јесте надражај његовог 
сензорног дела, и то губитак корнеалног рефлекса, док касније долази 
и до трњења или хиперестезије половине лица на страни лезије и бола у 
лицу.

Симптоми  компресије  на  мождано  стабло

   То су: знаци повишеног интракранијалног притиска услед компресије 
4. мождане коморе (главобоља, повраћање, поремећаји понашања и 
свести, ход на широкој основи), Хорнеров синдром – птоза, миоза и 
енофталмус на страни лезије, хипоестезија и слабост супротне стране 
тела услед притиска тумора на спиноталамички и кортикоспинални пут, 
папилоедем и слепило, компресија на 6. кранијални нерв – конвергентни 
страбизам и диплопије и смртни исход услед притиска на виталне центре 
[1–3].
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Дијагноза вестибуларног шванома

    Рано постављање дијагнозе вестибуларног шванома је од великог значаја, 
јер између појаве аудиовестибуларних симптома и симптома услед 
продора тумора у понтоцеребеларни угао може проћи и 20 година. Рана 
дијагностика подразумева: детаљно узимање анамнестичких података, 
посебно за почетак и трајање једностраног оштећења слуха и зујање, 
отонеуролошки преглед, преглед офталмолога, аудиовестибуларна 
испитивања и радиолошка снимања.
  Аудиовестибуарна испитивања и радиолошке претраге имају највећи 
значај у раној дијагностици вестибуларног шванома.

Слика 1. Магнетна резонанца вестибуларног шванома
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Радиолошка снимања

    Дефинитивна дијагноза вестибуларног шванома поставља се магнетном 
резонанцом понтоцеребеларног угла и унутрашњег слушног канала с 
гандолинијумом. Магнетна резонанца је метода избора, најсензитивнија 
и најспецифичнија, уколико се претходним дијагностичким тестовима 
постави сумња на вестибуларни шваном. 
   Овом методом могу се открити тумори величине 1–3 мм, док евоцирани 
потенцијали губе сензитивност за туморе мање од 1 цм.
 Компјутеризована томографија боље приказује ерозије темпоралне 
кости и продор тумора у лабиринт или средњу лобањску јаму, што је од 
значаја приликом планирања хируршког приступа. Мали тумори могу 
довести до ресорпције костију и обрнуто, тако да компјутеризовану 
томографију темпоралне кости треба начинити сваком пацијенту код 
кога се планира хируршко лечење.

Диференцијална дијагноза вестибулaрног шванома
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Промене у унутрашњем слушном каналу 
Неопластичне: шваном фацијалног нерва, хемангиом, менингеом, липом, 

лимфом, меланом, глиом, остеом, метастаски тумори. 
Остале лезије: петље предње доње церебеларне артерије, анеуризме 

предње доње церебеларне артерије, менингитис, неуритис, хамартом. 
Промене у понтоцеребеларном углу 
Примарни тумори понтоцеребеларног угла: менингеом, епидермоидна 

циста, арахноидална циста, шваном V, VII, IX, X и XI кранијалног нерва, 
примарни меланом, хемангиом, липом, дермоидна циста, тератом. 

Секундарни тумори понтоцеребеларног угла: параганглиом, церумином, 
хондром/ хондросарком, хордом, тумори који се шире из малог мозга или 
темпоралне кости, метастатски тумори. 

Васкуларне промене: анеуризме, артериовенске малформације, 
вертебробазиларна долихоектазија. 
 
Циљеви лечења 

 



Циљеви лечења

  Циљ лечења је омогућавање нормалног живота пацијенту, са што 
мање субјективних тегоба и уклањање тумора колико је могуће. Због 
тога је најбитније поставити дијагнозу што раније и започети лечење 
у најкраћем року. Уколико пацијент има придружене болести или је 
очекивано време преживљавања кратко, не препоручује се оперативно 
лечење нити зрачење тумора. У већини случајева, 22–56%, пацијенти 
имају значајно оштећење слуха прогресивног типа. Очуван слух 
постоперативно може се очекивати код пацијената с тумором мањим од 
2 цм, прагом слуха мањим од 50 децибела и говорном аудиометријом 
већом од 50%, уз очуван стапедијални рефлекс. Код већине пацијената 
долази до унилатералног трајног тешког оштећења слуха као последице 
присуства тумора или хируршког лечења.
  Велики напредак је остварен на пољу очувања функције фацијалног 
нерва након хируршког лечења вестибуларног шванома. Више од 
95% оперисаних пацијената има нормалну или приближно нормалну 
функцију фацијалног нерва.
 Постоје три предложена начина лечења вестибуларног шванома: 
хируршко лечење, радиохирургија и праћење пацијента без икакве 
интервенције.

Хируршко лечење

    Највећи број пацијената с вестибуларним шваномом лечи се хируршким 
путем. Најчешћи хируршки приступ јесте транслабиринтни приступ. 
Код малих тумора у унутрашњем слушном каналу, с релативно добрим 
слухом, и код пацијената којима је од великог значаја очување слуха, 
препоручује се приступ кроз средњу лобањску јаму. Код малих или 
средње великих тумора примарно локализованих у понтоцеребеларном 
углу, који не продиру много у унутрашњи слушни канал, препоручује се 
субокципитални, ретросигмоидни приступ [10.11]. Код свих хируршких 
приступа обавезан је мониторинг фацијалног нерва и, уколико је 
индиковано, вестибулокохлеарног нерва.
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Слика 2. Хируршка терапија вестибуларног шванома
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ПРИСТУП ПРЕДНОСТИ НЕДОСТАЦИ 

Кроз средњу 
лобањску јаму 

Очување слуха, мањи 
ризик за појаву 
ликвореје, мања 
инциденца 
постоперативне 
главобоље, мања 
вероватноћа за појаву 
рецидива, потпуни 
приказ унутрашњег 
слушног ходника 

Ограничена визуелизација 
понтоцеребеларног угла, 
приступ индикован код 
тумора до 1,5 цм у 
латералном делу унутрашњег 
ушног канала, већи ризик за 
појаву парезе фацијалног 
нерва, постоперативно појава 
епилепсије и дисфагије.  

Субокципитални 
ретросигмоидни 
приступ 

 

Одстрањење великих 
тумора, могућност 
уградње импланта 
можданог стабла у 
истом акту у случају 
неурофиброматозе тип 
2. 

 

Већи ризик за оштећење 
слуха у односу на претходни 
приступ, ограничен приступ 
унутрашњем слушном 
каналу, већи ризик од 
повреде фацијалног нерва, 
ретракција малог мозга с 
појавом нестабилности, већи 
ризик за појаву ликвореје и 
постоперативне главобоље.  

Транслабиринтни 
приступ 

 

Може да се уклони 
тумор било које 
величине, рана 
идентификација 
фацијалног нерва, ретко 
постоперативна 
главобоља, ређа појава 
рецидива. 

Губитак слуха, већи ризик за 
постоперативну ликвореју, 
отежан приступ код високо 
постављеног југуларног 
булбуса или 
антеропонираног сигмоидног 
синуса. 

 
 

Компликације хируршког лечења 
 
Компликације су ретке и јављају се без обзира на 

хируршки приступ. Могу бити интраоперативне и 
постоперативне. 



Компликације хируршког лечења

   Компликације су ретке и јављају се без обзира на хируршки приступ. 
Могу бити интраоперативне и постоперативне.
   Интраоперативне компликације су: артеријска или венска хеморагија, 
емболус, повреде нерава, брадикардија и хипотонија услед стимулације 
вагуса, тахикардија и хипертензија услед стимулације можданог стабла.
Постоперативне компликације су: хематом, пнеумоцефалус, 
хидроцефалус, главобоља, инфекције ране, ликвореја, менингитис, 
губитак слуха, оштећење функције фацијалног нерва, нестабилност и 
губитак равнотеже.

Праћење пацијента

  Не постоје јасно дефинисане индикације за праћење пацијента, тако 
да се одлука доноси за сваког пацијента индивидуално. Препоручује се 
у случају лошег здравственог стања које угрожава живот, код старијих 
особа с малим тумором који је ограничен на унутрашњи слушни канал 
и где симптоми нису тешки и онеспособљавајући, због спорог раста 
тумора.
   Пацијенте треба пратити због процене раста тумора на шест месеци у 
првих 18 месеци, а затим једном годишње или једном у две године [12].

Радиохирургија 

 Радиохирургија (стереотаксична хирургија или гама-нож) јесте 
алтернативни вид лечења у односу на микрохируршко лечење, које 
је последњих година стекло велику популарност. Радиохирургија 
подразумева циљано јонизујуће зрачење у једној дози до 20 Греја, што је 
еквивалентно дози 50–110 Греја, дато у фракцијама од 2 Греја. Фиксацијом 
ригидног стереотаксичног рама на главу и навођењем путем магнетне 
резонанце зрачи се само мала површина интракранијално. Овим путем 
се не уништава директно туморско ткиво, већ долази до фиброзе тумора 
и успоравања његовог раста. Тиме не долази до фиброзе само у тумору 
већ и у осталим васкуларним и нервним структурама понтоцеребеларног 
угла. Иако постоје предности у виду боље локалне контроле раста 
тумора, смањеног морбидитета, минимално инвазивне технике, локалне 
контроле раста тумора и презервације слуха, овај вид лечења доводи до 

60

Тумори унутрашњег ува    



61

касних и непредвидивих компликација у виду неуропатија кранијалних 
живаца, као и до појаве рецидива тумора. Клиничке и хистопатолошке 
карактеристике вестибуларног шванома након радиохирургије, код 
пацијената где је начињена операција тумора након зрачења, показале 
су различит степен фиброзе у понтоцеребеларном углу, унутрашњем 
слушном каналу и самом тумору. Хистопатолошки и светлосном 
микроскопијом није утврђено изразито ожиљавање тумора и потврђено 
је присуство туморских ћелија које су вијабилне и способне за деобу 
и раст. С друге стране, различит степен фиброзе у тумору и око њега 
отежава микрохируршку дисекцију у унутрашњем слушном каналу [13].
Предност радиохирургије је очување функције фацијалног нерва и 
слуха. Добру функцију фацијалног нерва на основу Хаус-Брекманове 
скале у периоду праћења 2–4,5 године након радиохирургије као 
једине примењене терапије, имало је 96,2% пацијената. Мањи тумори 
(< 1,5 цм), мања доза зрачење (< 13 Греја) и млађе особе (< 60 година) 
имају бољу прогнозу у смислу очувања функције фацијалног нерва 
након радиохирургије [14]. Хируршко лечење након радиохирургије је 
генерално компликованије и мање успешно, док је очување функције 
фацијалног нерва мање вероватно. С друге стране, описано је и очување 
анатомске структуре и функције фацијалног нерва након хируршког 
лечења вестибуларног шванома после примењене радиотерапије [13], 
што свакако захтева додатна истраживања.

Слика 3. Стереотаксичка радиохирургија вестибуланог шванома
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Подаци у литератури о степену очувања слуха (средњи 
праг слуха до 50 децибела, говорна аудиометрија преко 
70%) у периоду 3–4 године након радиохирургије, углавном 
се крећу у распону 44–66% [15], односно 51% [16]. Није 
показано да степен очувања слуха зависи од величине 
тумора и година старости, али је бољи праг слуха био код 
оних пацијената који су зрачени дозом мањом од 13 Греја 
[16]. 



   Подаци у литератури о степену очувања слуха (средњи праг слуха до 50 
децибела, говорна аудиометрија преко 70%) у периоду 3–4 године након 
радиохирургије, углавном се крећу у распону 44–66% [15], односно 51% 
[16]. Није показано да степен очувања слуха зависи од величине тумора и 
година старости, али је бољи праг слуха био код оних пацијената који су 
зрачени дозом мањом од 13 Греја [16].
 Ефикасност и морбидитет различитих видова лечења вестибуларнг 
шванома још увек су контроверзни и недовољно потврђени. Праћење 
пацијента као опција доводи до раста тумора у 29–56% случајева, 16–
26% пацијента захтева лечење, док је слух очуван у 54–63% случајева. 
Након радиохирургије, код 2–4% пацијента било је потребно хируршко 
лечење, док је слух био очуван у 44–66% случајева. Мање дозе зрачења, 
на основу литературних података, показују значајно мањи морбидитет. 
Фракционисана радиотерапија се ретко користи, док је ефикасност 
слична као код радиохирургије (додатно хируршко лечење је потребно 
у 3–7% случајева, док је слух очуван код 59–94% пацијената). Дуготрајни 
ефекти фракционисане радиотерапије нису познати. Хируршко лечење је 
ефикасно код одабраних пацијената. Свега 2% пацијената захтева додатно 
лечење, али је ризик за губитак слуха, оштећење функције фацијалног 
нерва и остале морбидитете лечења већи [15].
 У лечењу неурофиброматозе типа 2 најгори резултати у смислу 
контроле раста тумора и очувања слуха (непромењен слух у односу на 
преоперативни налаз или побољшање слуха) остварују се хируршким 
лечењем, док се радиохирургијом постиже боља контрола раста 
тумора, али без побољшања слуха. Хемотерапија као избор у лечењу 
неурофиброматозе типа 2 је у фази клиничких истраживања у погледу 
краткорочних позитивних и негативнх ефеката [17].
 Још увек не постоји довољно доказа доброг квалитета на основу 
рандомизованих истраживања који би потврдили предност једне у односу 
на друге две терапијске опције у лечењу вестибуларног шванома. Избор 
терапијског приступа треба да буде индивидуалан, на основу клиничког 
искуства, доступности радиохируршке опреме и жеље пацијента. Посебно 
је потребно испитати у рандомизованим студијама могуће предности и 
недостатке радиохирургије у односу на остале видове лечења [18], као и 
хистопатолошке карактеристике тумора након радиохируршког лечења 
[13]. Већина истраживања је показала да не постоји разлика у квалитету 
живота у односу на примењену терапијску опцију, што не треба безусловно 
прихватити, јер су скоро сва слабо методолошки планирана, хетерогена 
и нерандомизована, тако да није могуће добити квалитетну метаанализу 
резултата [19]. 62
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Секундарни тумори

 Секундарни тумори су они тумори који не настају примарно у темпоралној 
кости, већ ширењем из околних структура или удаљених органа 
хематолимфоидним путем продиру у темпоралну кост. Секундарни тумори 
су ретки и чине 5–6% свих тумора темпоралне кости. Код скоро свих 
пацијената с метастатским тумором темпоралне кости познат је примарни 
малигнитет.
 Слабо диферентовани тумори спољашњег слушног канала најчешће потичу 
од примарног тумора паротидне регије (аденокарцином или малигни 
меланом).
 Метастазирање у темпоралну кост директним ширењем из околних 
структура дају најчешће тумори горњег аеродигестивног тракта и по 
учесталости су на другом месту након метастазирања карцинома дојке 
хематолимфоидним путем. Уколико се искључе тумори штитне жлезде, 
примарни тумори главе и врата с метастазирањем директним ширењем у 
темпоралну кост чине 22% свих метастатских тумора темпоралне кости. 
Путеви ширења су: Еустахијева туба и средње уво, спољашњи слушни канал 
и мека ткива, задња лобањска јама.
   Метастазирање из удаљених органа у темпоралну кост хематолимфоидним 
путем је најчешће у апекс пирамиде темпоралне кости и унутрашњи 
слушни канал (83%) и мастоидни наставак темпоралне кости (28%). Ретко 
продиру у лабиринт, јер је кост тврда услед отпорности енхондралног 
слоја. Метастазе су билатералне, захватају већи део темпоралне кости и 
често су удружене с метастазама у осталим деловима скелетног система. 
У темпоралну кост хематолимфоидним путем најчешће метастазира 
карцином дојке (22%), затим плућа (10%), простате (8%), малигни меланом 
(6%) и штитна жлезда (4%). Метастазе тумора непознатог примарног 
порекла чине 6% метастатских тумора темпоралне кости. Познато је да 
карцином бубрега често метастазира у кости главе, међутим, метастазе 
овог тумора у темпоралну кост су ретке.
    Најчешћи симптоми метастатских тумора темпоралне кости јесу оштећење 
слуха (28%) и вртоглавица (10%), док се касније јављају и пареза фацијалног 
нерва (9%), зујање у уву (7%), оталгија (5%), отореја (2%), туморска маса 
у спољашњем слушном каналу (2%), нистагмус (2%). У 36% случајева 
симптоми метастазирања тумора у темпоралну кост нису присутни.
Прогноза метастатских тумора темпоралне кости зависи од природе 
примарног тумора, али је генерално лоша. На метастазе у темпоралну кост 
треба посумњати код пацијената с претходно доказаним малигнитетом 
дојке, плућа, простате и бубрега, који развијају отолошке симптоме, на 
првом месту оштећење слуха [20].
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Аbstract

Recent knowledge and advance in understanding of biologic behavior and 
growth of inner ear tumors, diagnostic methods and therapeutic possibilities 
have significantly reduced the mortality and morbidity caused by the primary 
disease and treatment, as well. Understanding of pathogenesis of vestibular 
schwanoma at molecular level has enabled gene therapy. Previously the dis-
ease with often lethal outcome it is nowadays curably in early phase, thanks 
to scientific and technical development. Monitoring of cranial nerves dur-
ing surgical therapy has importantly eased surgical technique and reduced 
the rate of postoperative worsening or hearing loss and damage of the facial 
nerve. Key  words: tumor, inner  ear,  diagnostis,  therapy
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ПАРАГАНГЛИОМИ ТЕМПОРАЛНЕ KОСТИ

Арсовић Ненад 1,2, Снежана Бабац 3,4, Ана Јотић 1,2 , Бојана Букуров 1,2

1, 2 Клиника за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију, КЦС
Медицински факултет Универзитета у Београду, Београд, Србија
3,4 Клиника за оториноларингологију, КБЦ Звездара, Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду, Београд, 
Србија

Сажетак

 Параганглиоми темпоралне кости су ретки, споро растући, 
хиперваскуларизовани тумори који настају у средњем уву или у југуларног 
форамена темпоралне кости од гломус телашаца. Годишња учесталост 
износи 1/1,3 милиона становника, претежно код људи беле расе, обично 
спорадично и унилатерално. Према пореклу параганглиоми темпоралне 
кости се деле на тимпаномастоидни и тимпанојугуларни параганглиоми. 
Клиничка слика је резултат спорог ширења ових тумора, па се често ови 
тумори дијагностикују у одмаклим стадијумима. Рана дијагностика је 
од пресудног значаја за спровођење конзервативне хирургије и висок 
степен постоперативне функционалности. Код сумње на постојање 
параганглиома преоперативно је обавезно спровести комплетну 
дијагностицку процедуру укључујући и артериографију са евентуалном 
емболизацијом. Код сумње на постојање параганглиома миринготомија 
и биопсија су строго контраиндиковане.
    Највеђи број аутора сматрају да је хируршка терапија једина која може 
комплетно елиминисати тумор. Радиотерапија као и радиохирургија су 
у употреби као примарна или комбинована код пацијената који се не 
могу подвргнути хируршком лечењу због старости и коморбидитета, 
са нересектабилним туморима или резидуалном болешћу. Кључне речи: 
парананглиома, темпорална кост, дијагностика, терапија

Увод

 Параганглиоми темпоралне кости су ретки, споро растући, 
хиперваскуларизовани тумори који настају у средњем уву или у 
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југуларном форамену темпоралне кости од гломус телашаца. Термин 
параганглиом је новијег датума, а раније су се у литератури користили 
термини гломус тумори, тумори каротидних тела и хемодактоми1. 
Такође, данас је доказано да воде порекло од параганглиома, а не 
од гломус телашаца, који се уобичајено јављају у блиском односу са 
симпатичким ганглионима уз велике крвне судове, аорту и њене гране. 
Главне ћелије од којих се параганглиоми састоје су порекла неуралног 
гребена и компоненте су дифузног неурендокриног система (ДНЕС). 
Најчешће су локализовани у тимпаничном плексусу на медијалном зиду 
бубне дупље (glomus tympanicum), адвентицији булбуса вене југуларис 
(glomus jugulare) и дуж n. vagusa у нивоу југуларног форамена (glomus 
vagale)2,3. Ранија подела према пореклу на тимпанални и југуларне 
гломусе је замењена са тимпаномастоидним и тимпанојугуларним 
параганглиоми4.

Епидемиологија

  Годишња инциденца износи 1/1,3 милиона становника, претежно код 
људи беле расе, обично спорадично и унилатерално5. Иако јако ретки, 
параганглиоми су најшећи тумори средњег ува, а после вестибуларних 
шванома други по учесталости тумори темпоралних костију. 
Интаресантан податак из литературе показује да ови тумори генерално 
се чешће јављају код људи који живе изнад 2200 метара надморске 
висине, као што је Мексико Сити, него код људи у САД испод 1400 метра 
надморске висине6. Однос јављања код жена у односу на мушкарце је 2-8:1. 
Забележено је да се чешће јављају на левој страни, посебно код женског 
пола. Најчешћи су код пацијената старости између 40 и 70 година, али су 
описани случајеви и ван тог опсега. Иако су параганглиоми спорадични, 
могу бити и наследни по типу аутозомно доминантног наслеђивања са 
некомплетном пенетрацијом. Развијање тумора у породицама зависи од 
старости и пола родитеља носиоца гена. Позитивна породична анамнеза 
код људи који живе на нижој надморској висини је присутна у 7-25% 
случајева. Kод ове групе је значајно чешће појава билатералног тумора 
(10-20%) у односу на 5% код људи на надморској висини изнад 2200 
метара (5%)6. Kада говоримо о учесталости параганглиома у регији 
главе и врата, најчешће се виђају каротидни параганглиоми (60%), 
тимпанојугуларни (23%), вагални (13%) и тимпаномастоидни (6%)7. 
Могућа је и њихова појава у другим регијама али изузетно ретко. Свега 
3% ових тумора могу бити малигни.
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Патохистологија и патофизиологија гломус тумора

  Патохистолошки ови тумори су ливидне браонкасте боје и описују се 
као епителијалне групације у добро васкуларизованом везивном ткиву 
између нервних влакана. Паренхим параганглиома се састоји од два типа 
примарних ћелија. Ћелије I типа су уобичајеније, кружног облика, са 
нејасним границама између ћелија. Ћелије II типа су мање и неправилног 
облика8. Ови тумори се шире пнеуматским простором темпоралне 
кости, уз крвне судове, отворе базе лобање и Еустахијеву тубу и разарају 
постепено околну кост, али ланац слушних кошчица је често поштеђен. 
Могуће је интракранијално ширење и ширење према сигмоидном и 
доњем петрозном синусу. Инфилтрација нерава је могућа са настанком 
парализе кранијалних нерава и то у 35% случајева југулотимпаничних 
и 57% интравагалних параганглиома. Најчешће су захваћени од VII до 
XII кранијалног нерва и симпатикус, због чега је потребно при прегледу 
водити рачуна о функцији кранијалних нерава9. Патохистолошки 
постоји сличност ових тумора са феохромоцитомом са присутном 
могућношћу за секрецију катехоламина, норепинефрина или допамина. 
Међутим, параганглиоми главе и врата су ретко ендокринолошки 
активни и то у 1-3% случајева. У литератури се описују и случајеви 
удружених феохромоцитома, паратироидних аденома и тироидних 
карцинома са парагангиомима9. У дијагностичкој процедури потребно 
је искључити постојање метаболичких активних тумора.
  Потребно је знати да се мултипли параганглиоми појављу у око 50% 
случајева са позитивном породичном анамнезом у односу на 10 % 
код негативне породичне анамнезе10,11,12,13. Најчешће су удружени 
каротидни са тимпанојугуларним параганглиомом. Удруженост 
параганглиома са феохромоцитомом има нарочити клинички значај 
због могућности наглих скокова артеријског притиска посебно при 
анестезији. Такође, ова удруженост повећава могућност постојања 
синдрома мултиле ендокрине неоплазије (МЕН) Тип 2. Параганглиоми 
метастазирају у приближно 4% случајева14. Метастатска лезија се 
разликује од мултицентричне лезије по локализацији. Метастазе 
су локализоване у плућима, лимфним чворовима, јетри, кичменим 
пршљеновима, ребрима и слезини. Малигнитет је повезан са p53 и 
p16INK4A мутацијама. Смањен број ћелија II типа и лошије бојење 
ћелија I типа за с-100 и глијални фибриларни кисели протеин А указују 
на повећан градус тумора. Имунохистохемијским техникама бојења 
малигни гломус тумори су позитивни на MIB-1, p53, Bcl-2 and CD3415.
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Kласификација

  Постоји више класификација параганглиома чији је циљ планирање 
и стандарда објављивања резултата лечења. Oldring i Fisch16 су 1979. 
године предложили А, Б, Ц и Д туморску класификацију, која је 1982. 
допуњена са укључивањем подкласа Ц и Д типова лезија17. Glass-
cock-Jackson-ова класфикација је употпуњена и степеном ширења ТМ и 
ТЈ тумора18. 

Fisch-ова класификација гломус тумора темпоралне регије 

Тип А Тумори ограничени на шупљину средњег ува
Тип Б Тумори ограничени на тимпаномастоидну шупљину без захватања 
инфралабиринтног сегмента
Тип Ц Тумори са ширењем на инфралабиринтни сегмент и врх пирамиде 
темпоралне кости
Тип Ц1 тумор – Тумор са ограниченим ширењем на вертикални део 
каротидног канала 
Тип Ц2 тумор - Тумор са инвазијом вертикалног дела каротидног канала
Тип Ц3 тумор - Тумор са инвазијом хоризонталног дела каротидног 
канала
Тип Д1 Тумори са интракранијалним ширењем мањим од 2цм у дијаметру 
Тип Д2 Тумори са интракранијалним ширењем већим од 2цм у дијаметру 

Glasscock-Jackson-ова класификација гломус тумора (Параганглиоми)

Glomus tympanicum (Тyмпаномастоидни параганглиоми)
Тип I Тумор ограничен на промонторијум 
Тип II Тумор у потпуност испуњава бубну дупљу
Тип III Тумор испуњава бубну дупљу и шири се у мастоид 
Тип IV Тумор испуњава бубну дупљу, шири се у мастоид или кроз бубну 
опну и испуњава спољашњи слушни канал и/или према унутрашњој 
каротидној артерији 

Glomus jugulare (Тyмпанојугуларни параганглиоми)

Тип I Тумор са ширењем на булбус југуларне вене, бубну дупљу и мастоид
Тип II Тумор који се шири испод унутрашњег слушног канала, са могућим 
интракранијалним ширењем
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Тип III Тумор који се шири у врх пирамиде темпоралне кости, са могућим 
интракранијалним ширењем
Тип IV Тумор који се шири преко врха пирамиде темпоралне кости у 
кливус или у инфратемпоралну јаму, са могућим интракранијалним 
ширењем.

Kлиничка слика

  Kлиничка слика је резултат спорог ширења ових тумора, па се често 
ови тумори дијагностикују у одмаклим стадијумима. Рана дијагностика 
је од пресудног значаја за спровођење конзервативне хирургије и висок 
степен функционалности постоперативно.
Најчешћи тимпаномастоидних параганглиома су кондуктивно 
оштећење слуха различитог степена (69%) и пулсирајући тинитус 
(55%19. Други отолошки симптоми укључују пуноћу ува, секрецију из 
ува, крварење, присуство масе у средњем уву и спољашњем слушном 
ходнику. Периферна парализа фацијалног нерва је могућа. Бол у уву 
није уобичајен. Са ширењем на структуре унутрашњег ува јављају се 
вртоглавица и сензоринеурално оштећење слуха. 
  Kод тимпанојугуларних параганглиома, поред описаних симптома, 
јављају се и симптоми парализе доњих кранијалних нерава или синдром 
југуларог форамена (парализа од IX до XI кранијалног нерва) што је 
патогномоничан знак за ову врсту тумора. V и VII кранијални нерв могу 
бити захваћени услед ширења процеса у врх пирамиде темпоралне кости. 
За вагалне гломусе, карактеристично је јављање туморске промене на 
врату, промуклост и отежано гутање које је резултат парализе IX до XI 
кранијалног нерва. 
  Главобоља, хидроцефалус и повишење интракранијалног притиска 
могу бити резултати интракранијалног ширења тумора. Атаксија и 
симптоми захватања можданог стабла се такође могу развити. Ширење 
на дуралне синусе може имитирати симптоме тромбозе синуса. Kод 
око 2-4% случајева први симптоми су хипертензија и тахикардија, 
резултат продукције катехоламина, норепинефрина или допамина 
од стране тумора. Гломус тумори могу производити соматостатин, 
калцитонин, вазоактивни интестинални полипептид (ВИП), што 
узрокује бледило коже, знојење, главобоље и мучнину19. У случају ових 
симптома функционални гломус тумор се мора дијагностиковати и 
издиференцирати у односу на феохромоцитом. 
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   Kлиничким прегледом налазимо црвену пулзирајућу масу иза интактне 
бубне опне. Ова промена може бити ограничена на промонторијум са 
јасним границама или проминирати у канал потискујући бубну опну 
пут латерално и имитирајући пулзирајући полип. Kоји је тип тумора не
може се утврдити само отомикроскопским прегледом. Мала маса 
тумора у хипотимпануму може представљати продор тумора у кавум 
и представља тзв. врх леденог брега. Kлиничким прегледом може се 
утврдити Brоwn знак када тумор побели приликом пнеумоотоскопије 
и Aquinov знак када престану пулзације приликом компресије 
ипсилатералне каротидне артерије.
  Приликом отомикроскопског прегледа треба искључити хронични 
секреторни отитис, дехисцента каротидни канал и југуларни булбус као 
и холестеролски гранулом.
 Диференцијално дијагостички треба мислити о отитисима и 
мастоидитисима са или без холестеатома, отосклерози, менингеомима, 
шваномима, неурофибромима, еозинофилном гранулому (хистиоцитоза 
X), остеому, холестерол гранулому, хордому, хондросаркому, 
примарним и секундарним карциномима, анеуризмама, артеријским 
малформацијама, аберантној интрапетрозној унутрашњој каротидној 
артерији, проминентном булбусу вене југуларис, перзистентој 
стапедијалној артерији, идиопатском хематотимпанону, лимфомима. 

Дијагностички протокол

    Дијагностички протокол почиње са добро узетом анамнезом из које се 
добијају подаци које смо навели у претходном поглављу.
 Отоскопским и отомикроскопским прегледом може се видети 
карактеристичан пулсирајући, црвекасто-плавкасти тумор иза бубне 
опне, који због своје величине може потискивати бубну опну пут упоље 
и често подсећати на полип који пулсира. Kод постојања плаве бубне 
опне потребно је увек посебан опрез. Аудиолошка обрада ће указати 
на мешовито, кондуктивно или сензоринеурално оштећење слуха, у 
зависнсти од величине и типа тумора.
     Поред рутинских лабораторијских испитивања, неопходно је спровести 
испитивања вредности катехоламина у крви. Вредности 3-5 пута веће од 
физиолошких указују на могућност постојања метаболички активних 
параганглиома. У тим случајевима, диференцијално дијагностички 
треба искључити феохромоцитом.
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  Kод сумње на постојање параганглиома миринготомија и биопсија су 
строго контраиндиковане. Оваква биопсија носи ризик од озбиљних 
крварења, са могућим леталним исходом (нпр. у случају аберантне 
унутрашње каротидне артерије). 
 Тип и ширење тумора се мора одредити на основу радиолошке 
дијагностике. Планирање терапије захтева следеће кораке: (1) одређивање 
величине, типа и ширења тумора; (2) процену постојања ендокрине 
активности тумора и постојања мултицентричних лезија, (3) процена и 
опсег интракранијалног ширења; (4) процена захватања великих крвних 
судова и (5) процена интракранијалне колатералне циркулације20. 
Kомпјутеризована томографија (computed tomography, CT) темпоралних 
костију и врата у аксијалној и короналној равни одређује се туморска 
проширеност и деструкцију тј. очување околних коштаних структура. 
Магнетна резонанца (magnetic resonance imaging, MRI) најбоље процењује 
ширење тумора, интракранијано ширење и однос према великим 
крвним судовима, као и постојање мултицентричних лезија. Помоћу 
комбинација ове две методе одређује се тип тумора и нарочито су битни 
код тимпанојугуларног параганглиома. Због приступа у хируршком 
лечењу неопходно је направити разлику између тимпанојугуларног и 
тимпаномастоидног параганглиома. Уколико приликом отомикроскопије 
можемо утврдити јасне границе тумора у мезотимпануму само онда 
можемо бити сигурни да се ради о тимпаналном парагангиому и без 
радиолошког испитивања. Ако границе према околним стуктурама не 
постоје, помоћу даљег радиолошког испитивања потребно је искључити 
тимпанојугуларни параганглиом који захтева мултидисциплинарни 
пристум у хируршком лечењу.
     Златни стндард у дијагностици и лечењу параганглиома је преоперативна 
билатерална ангиографија са емболизацијом (посебно код великих 
тумора са ширењем према унутрашњој каротидној артерији), у циљу 
процене проширености тумора, захваћености АЦИ и опасности за њено 
оштећење, такође се процењује развијеност колатералне васкуларизације 
и васкуларизације спољашње каротидне артерије. Унутрашња каротидна 
артерија се не жртвује осим уколико постоји сумња за инфилтрацију 
зида исте уз претходно потврђену реваскуларизацију или уколико она 
није развијена потребно је претходно уградити стентове на места која 
су угрожена у току операције. Kаротидна ангиографија са унакрсном 
компресијом или пробном балон-оклузијом потребно је изводити 
рутински у склопу преоперативне припреме код тимпанојугуларних 
параганглиома. Венски системи се такође требају проценити уколико

73

Ненад Арсовић 



се планира оклузија синуса током хируршке ресекције. За туморе 
са израженим интракранијалним ширењем, саветује се спровођење 
вертебралне артериографије у циљу искључења постојања артерије 
хранилице у задњој циркулацији. Ризици током хируршког лечења су у 
данашње време ниски и предвидљиви21. 

Лечење

 Многи аутори сматрају да је хируршка терапија једина која може 
комплетно елиминисати тумор. Са напредовањем минимално 
инвазивних техника, мониторингом кранијалних нерава, и раном 
дијагностиком и генетским скринингом могућност тоталне ресекције 
тумора без битних компликација је све већа. Хируршка ресекција се 
планира на основу процене самог типа тумора, брзине раста, његовог 
ширења, захватања виталних структура, али и старости и општег 
стања пацијента. Радиотерапија је резервисана за старије пацијенте, 
пацијенте са коморбидитетима, нересектабилним туморима или 
резидуалном болешћу. У последње време у употреби је и стереотактична 
радиохирургија, као примарни или секундарни третман22. 
 Уколико је рутинско скенирање на катехоламине позитивно, алфа 
блокатори и бета блокатори се примењују 2-3 недеље пре интервенције и 
емболизације. Ово помаже у избегавању варијација артеријске тензије и 
аритмија. У хитним случајевима, терапија од 3 дана је адекватна.

Радиотерапија

 Kонвенционална радиотерапија фракционисаним зрачењем је у 
употреби као примарна, комбинована или ,,salvage’’ радиотерапија код 
пацијената који се не могу подвргнути хируршком лечењу због старости 
икоморбидитета, са нересектабилним туморима или резидуалном 
болешћу. Приликом коришћења високих доза овезана је са значајним 
компликацијама зраћења. Треба имати у виду да је циљ радиотерапије 
контрола болести и инхибиција раста тумора, а не његова елиминација. 
Главни проблеми су немогућност предвиђања понашања ових тумора и 
захватања кранијалних нерава без евидентног радиолошког раста. Оно 
што говори у прилог коришћења радиотерапије у лечењу параганглиома 
је што је, посебно код већих лезија, хируршка ресекција повезана са 
бројним компликацијама, оштећењима кранијалних нерава, непотпуним 
ресекцијама тумора и рецидивима. 
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   Просечна препоручена доза износи од 40 до 45 Gy у трајању од 4 до 4.5 
недеља, али се примењују дозе и до 65 Gy23,24. Нема доказа да дозе више 
од 45 Gy додатно побољшавају контролу болести. Ризик од јављања 
компликација од 45 Gy је занемарљив, али је са дозама од 55 до 65 Gy 
значајан. Kсеростомија је најчешће пријављена компликација после 
радиотерапије, посебно после високих доза од 55 до 65 Gy. Друге честе 
компликације су сензоринеурално оштећење слуха и остеонекроза. 
Kоришћење тридимензионалних система за планирање је олакшало 
примену радиотерапије код великих тумора.
   Kонтрола болести после примењене радиотерапије је после 10 година 
износила 89%, а морталитет од тумора до 2%25. У савременој литератури, 
радиотерапија се препоручује као равноправни избор у лечењу код 
гломус југуларе тумора, у односу на хируршку терапију, са обзиром на 
сличан степен преживљавања, контролу тумора, минималну токсичност 
и напредовању радиолошких техника26. 

Радиохирургија

  Радиохирургија се показала као обећавајући начин терапије гломус 
тумора. Обезбеђује висок ниво прецизности приликом примењивања 
радијационих доза на неопластичном ткиву. Релативно је неинвазивна 
метода, које се може спроводити и у условима дневног боравка 
у болницама. У употреби су ,,Gamma Knife’’, ,,LINAC’’ (линеарни 
акцелератор) и ,,Cyber Knife’’. Примењује се туморска доза зрачења од 12 
до 16 Gy (Gamma Knife i LINAC) или 22 Gy (Cyber Knife) у зависности од 
удаљености околних структура, са прецизношћу од 0,75 до 0,93 мм. 
  Резервисана је за пацијенте којима је контраиндиковано спровести 
хируршко лечење, или за пацијенте са рекурентом болести или 
резидуалном болести накох хируршке ресекције. 
     Према мета-анализама, контрола тумора је износила 97% (непромењена 
или смањена запремина тумора након радиохирургије), а клиничка 
контрола (непромењена или побољшана клиничка слика након 
радиохирургије) 95% у периоду праћења од 3 до 5 година27. С обзиром 
да се радило о одмаклим туморима, који нису били подобни за хируршку 
ресекцију, као и пацијентима са значајним коморбидитетима резултати 
су и више него задовољавајућиу односу на хируршко збрињавање28. 
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Хируршка терапија 

   Индивидуализован и мултидисциплинарни хируршки приступ сваком 
тумору је неопходан да би се омогућила комплетна ресекција тумора и 
максимално очувала функција.
Glomus tympanicum тумори
  За класу И тумора комплетна ресекција се може постићи трансканалним 
приступом. За туморе II класе до IV класе треба применити 
трансмастоидни приступ са цанал-wалл уп или цанал-wалл доwн 
тимпаномастоидектомијом29. 
 Санна и аутори наводе да се за класу А тумора glomus tympanicum-а 
(према Fisch-овој класификацији) може користити трансканални или 
ретроаурикуларни приступ. За класу Б тумора се може користити цанал-
wалл уп мастоидектомија са задњом тимпанотомијом (код Б1), canal-wall 
up мастоидектомија са задњом тимпанотомијом и тимпанотомијом 
субфацијалног ресесуса (код Б2) или субтотална петрозектомија са 
облитерацијом средњег ува (код Б3)30. 
 Проценат рецидива болести је мали, испод 2%31. Kомпликације 
подразумевајупарезу фацијалног нерва, повреде унутрашње каротидне 
артерије, инфекцију, перфорације бубне опне и јављање холестеатома. 

Glomus jugulare тумори

 Хируршко лечење ових тумора захтева мултидисциплинарни 
приступ који зависи од проширености тумора тј. његовог стадијума. 
Електрофизиолошки мониторинг се обавезно препоручује 
интраоперативно, као и праћење хемодинамског статуса, 
интракранијалног притиска, церебралне перфузије и оксигенације. 
    Kод гломус југуларе тумора класе и и II пожељна је презервација слуха 
и спољашњег слушног канала. Спроводи се широка мастоидектомија, 
уклањање врха мастоида, дисекција тимпаничног сегмента унутрашње 
каротидне артерије до Еустрахијеве тубе и кратка мобилизација 
фацијалног нерва. Приликом уклањања тумора треба водити рачуна од 
садржају југуларног форамена.
   Kод гломус југуларе тумора класе III и IV користи се модификовани 
проширени инфратемпорални приступ, са ресекцијом и уклањањем 
спољашњег слушног канала, бубне опне и структура латерално од 
стапеса, дислокацијом мандибуле антериорно и латерално и дугом 
мобилизацијом
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фацијалног нерва. Уколико се тумор антеросупериорно шири, приступ 
се приширује ресекцијом зигома и јединице темпоромандибуларног 
зглоба и максималном антериорноинфериорном дислокацијом 
мандибуле да би се приступило структурама инфратемпоралне јаме. 
Ресецира се Еустахијева туба, према унутрашњој каротидној артерији 
и птеригоплатинској јами. Формира се приступ средњој лобањској јами, 
назофаринксу, форамену ротундуму, кливусу, задњој лобањској јами 
и кавернозном синусу и омогућава ресекција тумора. Уколико постоји 
интракранијално ширење, тумор се уклања у једном акту у комбинованом 
отолошком и неурохирушком приступу9. Постизање контроле тумора 
хируршким приступом је према литератури износило 83-90% у периоду 
праћења од 3 до 15 година. Морбидитети после хируршке ресекције 
су претежно укључивали испаде кранијалних нерава (од VII до XII са 
слабошћу фацијалне мискулатуре, поремећајем гутања, промуклошћу, 
промуклошћу, аудиовестибуларном дисфункцијом слабости мишића 
врата. Од других компликација наводе се ликвореја, менингитиси, 
аспирациона пнеумонија32,33. 
   У постоперативном периоду, радиолошко праћење и када је индиковано, 
ендокринолошки мониторинг, се спроводи сваких 6 месеци до годину 
дана током 2 године, и потом на сваке две године у зависности од 
понашања тумора. 

Закључак

   Лечење гломус тумора може бити захтевно, с обзиром на њихову добру 
васкуларизованост, величину тумора и близину структура средњег 
ува и околних нервних и васкуларних структура. Описани су бројни 
модалитети лечења до сада, и са напредовањем минимално инвазивних 
техника и напретком радиотерапије и радиохирургије, извесно је 
да смо све ближи потпуном решавању гломус тумора са идеалним 
функционалним резултатима. 
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Abstract

Paragangliomas of temporal bones are rare, slowly growing, hypervascular-
ized tumors that occur in the middle ear or in the jugular foramen of the 
temporal bone from the glomerus bodies. The annual frequency is 1 / 1.3 mil-
lion inhabitants, predominantly in people of white race, usually sporadically 
and unilaterally. According to the origin of the temporal bone paraganglioma, 
they are divided into timpanomastoid and timpanojugular paragangliomas. 
The clinical picture is a result of slow spread of these tumors, so these tumors 
are often diagnosed in advanced stages. Early diagnosis is of crucial impor-
tance for the implementation of conservative surgery and a high degree of 
postoperative functionality. 
When there is a suspicion of the existence of paragangliomas, it is imperative 
to perform a complete preoperative diagnostic procedure including arteriog-
raphy with eventual embolization. When there is a suspicion of the existence 
of paragangliomas, miryngotomy and biopsy are strictly contraindicated. 
Most authors consider that surgical therapy is the only one that can complete-
ly eliminate the tumor. Radiotherapy as well as radiosurgery are in use as pri-
mary or combined in patients who can not undergo surgical treatment due to 
age and comorbidity, with unresectable tumors or residual illness. Key words: 
paraganglioma, temporal bone, diagnosis, therapy.
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ТУМОРИ УНУТРАШЊЕГ УВА: АУДИОЛОШКИ АСПЕКТИ

Кирил Харалампиев 

Војномедицинска академија у Београду, Србија
Клиника за оториноларингологију, Београд, Србија

Сажетак 

 Унутрашње уво, поред лабиринта и кохлее, анатомски обухвата 
унутрашњи слушни ходник и церебелопонтни угао. Вестибулошваном 
(неурином акустикуса) у овом подручју најчешћи је тумор (85–90%). 
Инциденца менингиома и других тумора је мала.
 Вестибулошваном је бенигни спорорастући тумор, лоциран у 
неурохируршки ризичном подручју централног нервног система. 
Пацијент се прво јавља оториноларингологу због једностраног оштећења 
слуха или тинитуса. Не би требало пацијента одмах упућивати на скуп 
МР преглед, већ је претходно потребна софистицирана аудиолошка 
дијагностика. Резултате аудиолошког тестирања, посебно BERA и ENG 
налаза, треба да интерпретира искусан аудиолог. Патолошки BERA 
налаз и калоријска арефлексија лабиринта представљају индикацију 
за МР преглед с контрастом. То је златни стандард за визуализацију 
тумора, диференцијацијалну дијагнозу и хируршки план. Кључне речи: 
вестибулошваном, оштећење слуха, BЕRА и МР преглед 

Увод

   Унутрашње уво, поред лабиринта и кохлее, анатомски обухвата и meatus 
acousticus internus (МАI) темпоралне кости, са слушно-вестибуларним и 
фацијалним нервом, као и церебелопонтини угао (ЦПУ).
 Најчешћи тумор ове анатомске регије јесте вестибулошваном (неурином 
акустикуса). Он чини 85–90% свих тумора церебелопонтиног угла, 
менингеом око 5%, а повремено се јављају примарни холестеатом, 
шваном фацијалног нерва и метастаски тумори (1).
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Вестибулошваном

 Овај тумор, због примарних слушних поремећаја, чешће се назива 
неурином акустикуса, иако је у питању вестибуларни шваном. То је 
бенигни тумор локализован у виталном и хируршки ризичном простору 
централног нервног система (слика 1) .

Слика 1. Шематски приказ неуринома акустикуса

   Дијагностикује се свега 10 нових тумора годишње на милион становника 
(2). Вестибулошваном настаје пролиферацијом Шванових ћелија 
овојнице горње или доње гране вестибуларног нерва, на „вулнерабилном“ 
месту у близини ганглиона Scarpa, где се сусрећу периферна и централна 
мијелинизација живца, a Шванове ћелије су неправилно распоређене. 
Међутим, изузетно ретко вестибуларни шваном се може развити у 
лабиринту и кохлеи (3). 
  Вестибулошваном (неурином акустикуса) јавља се спорадично, и то у 
95% случајева унилатералано, у 5–6. деценији живота, нешто чешће код 
жена. Само у 5% случајева хередитарног је порекла (неурофиброматоза 
тип 2). Tада је билатералан, а може да се развије и на другим живцима, 
генерално код млађих пацијената. 

Симптоматологија

 Иницијални симптом у 90% случајева јесте постепено, једнострано, 
прогресивно смањење слуха и/или тинитус, због компресије слушног 
живца и крвних судова у унутрашњем слушном ходнику. У ретким 
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Унутрашње уво, поред лабиринта и кохлее, анатомски 
обухвата и meatus acousticus internus (МАI) темпоралне 
кости, са слушно-вестибуларним и фацијалним нервом, као 
и церебелопонтини угао (ЦПУ). 

 Најчешћи тумор ове анатомске регије јесте 
вестибулошваном (неурином акустикуса). Он чини 85–90% 
свих тумора церебелопонтиног угла, менингеом око 5%, а 
повремено се јављају примарни холестеатом, шваном 
фацијалног нерва и метастаски тумори [1]. 

 
Вестибулошваном 
 

Овај тумор, због примарних слушних поремећаја, 
чешће се назива неурином акустикуса, иако је у питању 
вестибуларни шваном. То је бенигни тумор локализован 
у виталном и хируршки ризичном простору централног 
нервног система (слика 1) . 

 
Слика 1. Шематски приказ неуринома акустикуса 

  



случајевима, спонтано крварење у тумору може довести до његовог 
наглог раста и тешког оштећења слуха, међутим, тада настају и други 
неуролошки симптоми. 
  Иако се тумор развија из вестибуларног живца, пацијенти се у раној фази 
ретко жале на вертигинозне сметње и поремећај равнотеже, јер се због 
спорог развоја тумора остварује централна вестибуларна компензација.

Дијагноза 

   Због слушних симптома пацијенти се прво јављају оториноларингологу, 
који би требало да пацијенту обезбеди правилан и рационалан 
дијагностички поступак како би се тумор открио већ у раној, отолошкој 
фази.
  Аудиолошка дијагностика представља стандард у раној детекцији ових 
тумора, свакако пре упућивања пацијента на магнетну резонанцу (МР). 
Код свих пацијената с унилатералним слушним симптомима (тинитусом 
или смањеним слухом), поред прецизне анамнезе, клиничког прегледа, 
потребно је специфично аудиолошко испитивање. Jеднострано 
сензонеурално оштећење слуха је углавном високофреквенцијско (слика 
2), с обзиром на то да тумор најпре компримира фибриле слушног 
живца за трансмисију високих тонова, које су лоциране у површном 
делу живца.

Слика 2. Тонални аудиограм код малог вестибулошванома 
десно (10 × 14 мм).

Вестибуларна арефлексија десно 

  Слух у случају веома малог тумора може да буде нормалан, међутим, 
то је изузетно ретко. Непропорционално више је смањен скор говорне
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Дијагноза  
 

Због слушних симптома пацијенти се прво јављају 
оториноларингологу, који би требало да пацијенту 
обезбеди правилан и рационалан дијагностички 
поступак како би се тумор открио већ у раној, отолошкој 
фази. 

Аудиолошка дијагностика представља стандард 
у раној детекцији ових тумора, свакако пре упућивања 
пацијента на магнетну резонанцу (МР). Код свих 
пацијената с унилатералним слушним симптомима 
(тинитусом или смањеним слухом), поред прецизне 
анамнезе, клиничког прегледа, потребно је специфично 
аудиолошко испитивање. Jеднострано сензонеурално 
оштећење слуха је углавном високофреквенцијско 
(слика 2), с обзиром на то да тумор најпре компримира 
фибриле слушног живца за трансмисију високих тонова, 
које су лоциране у површном делу живца. 
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Слика 2. Тонални аудиограм код малог вестибулошванома  

десно (10 × 14 мм). 
Вестибуларна арефлексија десно  



дискриминације у односу на степен тоналног оштећења слуха. Пацијент 
сам примећује да приликом телефонирања отежано чује говор када 
слушалицу држи на том уву.
  Уколико је тумор лоциран дубље у меатусу акустикусу интернусу, може 
рано да узрокује парезу фацијалног живца. Међутим, ако је локација 
близу поруса, тумор се слободно шири у понтоцеребеларни угао и дуже 
време може бити асимптоматичан. Тек када достигне величину 2–3 цм, 
компримира мождано стабло и ледира тригеминусни нерв, узрокујући 
неуролошке симптоме и знаке.
  Истраживање (4) показује да код пацијената који су само на основу 
асиметрије слуха на тоналном аудиограму упућивани на МР преглед, 
шанса да се открије вестибулошваном износи десет, или чак и мање, 
на 1.000.000 упућених пацијената. Не постоји никаква дијагностичка 
ургентност, јер се тумор обично повећава годишње за око 1,5 мм, а неки 
тумори се не повећавају уопште. Зато је финансијски неоправдано, а 
медицински некоректно да се ови пацијенти само на основу асиметричног 
сензонеуралног оштећења слуха директно упућују на веома скуп 
МР преглед, већ је потребна даља софистициранија неуроотолошка 
дијагностика у установи где се може урадити регистрација аудитивних 
потенцијала можданог стабла (BERA) и електронистагмографија (ENG). 
Уколико код једностраног сензонеуралног оштећења слуха није јасан 
узрок, потребно је учинити калоријски електронистагмографски тест, 
када се и у почетној фази тумора скоро у 95% случајева нађе изражена 
хипорефлексија на страни тумора и периферни спонтани нистагмус, с 
правцем у супротну страну (слика 5) (5).
 

Слика 3. Калоријски ENG налаз показује арефлексију на страни
 тумора десно (R-440) величине 10 x 14 мм
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можданог стабла (BERA) и електронистагмографија 
(ENG).  

Уколико код једностраног сензонеуралног 
оштећења слуха није јасан узрок, потребно је учинити 
калоријски електронистагмографски тест, када се и у 
почетној фази тумора скоро у 95% случајева нађе 
изражена хипорефлексија на страни тумора и 
периферни спонтани нистагмус, с правцем у супротну 
страну (слика 5) [5].  

 

 
Слика 3. Калоријски ENG налаз показује арефлексију на страни 

тумора десно (R-440) величине 10 x 14 мм 
 
Према томе, стандардни калоријски битермални 

тест обавезан је код пацијента с једностраним 
тинитусом и/или сензонеуралним оштећењем слуха. То 
је стандардни тест за горњи вестибуларни нерв, који 
инервише латерални полукружни канал, а тест 
цервикалних вестибуларних евоцираних миогених 
потенцијала (ВЕМП) за доњи вестибуларни нерв, који 
инервише верткални полукружни канал и сакулус.  
 Када аудиометријски постоји једнострано прогресивно 
погоршање сензонеуралног оштећења слуха, потребно је 
даље неуроотолошко испитивање, као што је BERA 
(евоцирани одговори можданог стабла) и МР преглед.  

BERA преглед у случају довољно очуваног тоналног слуха, 
коректно изведен и правилно интерпретиран, најпоузданији 



  Према томе, стандардни калоријски битермални тест обавезан је код 
пацијента с једностраним тинитусом и/или сензонеуралним оштећењем 
слуха. То је стандардни тест за горњи вестибуларни нерв, који инервише 
латерални полукружни канал, а тест цервикалних вестибуларних 
евоцираних миогених потенцијала (ВЕМП) за доњи вестибуларни нерв, 
који инервише верткални полукружни канал и сакулус. 
 Када аудиометријски постоји једнострано прогресивно погоршање 
сензонеуралног оштећења слуха, потребно је даље неуроотолошко 
испитивање, као што је BERA (евоцирани одговори можданог стабла) и 
МР преглед. 
 BERA преглед у случају довољно очуваног тоналног слуха, 
коректно изведен и правилно интерпретиран, најпоузданији je за 
утврђивање ретрокохлеарног оштећења слуха, односно за детекцију 
вестибулошванома. BERA налаз би требало да процењује искусни 
неуроотолог/аудиолог, који има довољно знања о поремећајима 
функције централног нервног система (ЦНС). Повољна околност за 
интерпретацију јесте то што се BERA налаз на страни тумора може 
упоређивати с налазом на здравој страни. Репродуктиван и јасан налаз се 
може добити уколико тонално оштећење слуха у подручју 2000–4000 Hz 
није веће од 70–80 dB. На апсолутне латенције BERA таласа такође може 
да утиче кондуктивно оштећење слуха, те претходно треба обавезно 
урадити тоналну аудиометрију, тимпанометрију и регистрацију 
акустичког стапедијусног рефлекса. 
    Код нормалног BERA налаза апсолутна латенција V таласа је око 5,5 
мс, а интерталасна латенција I–V таласа око 4,0 мс (слика 4) (6).

Слика 4. Нормалан BERA налаз обострано
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неуроотолог/аудиолог, који има довољно знања о 
поремећајима функције централног нервног система (ЦНС). 
Повољна околност за интерпретацију јесте то што се BERA 
налаз на страни тумора може упоређивати с налазом на 
здравој страни. Репродуктиван и јасан налаз се може добити 
уколико тонално оштећење слуха у подручју 2000–4000 Hz 
није веће од 70–80 dB. На апсолутне латенције BERA таласа 
такође може да утиче кондуктивно оштећење слуха, те 
претходно треба обавезно урадити тоналну аудиометрију, 
тимпанометрију и регистрацију акустичког стапедијусног 
рефлекса.  

Код нормалног BERA налаза апсолутна латенција 
V таласа је око 5,5 мс, а интерталасна латенција I–V 
таласа око 4,0 мс (слика 4) [6]. 

 
Слика 4. Нормалан BERA налаз обострано 

 
 Уколико BERA преглед и калоријски тест 

показују нормалан налаз, пацијента не треба 
упућивати на МР преглед. 



 Уколико BERA преглед и калоријски тест показују нормалан налаз, 
пацијента не треба упућивати на МР преглед.
   BERA налаз је патолошки када је апсолутна латенција V таласа већа од 6,4 
мс, а интерталасна латенција I–V таласа већа од 4,8 мс, или интраурална 
разлика апсолутних латенција V таласа / интерталасних латенција I–V, већа 
од 0,3 мс. Често је код мањих неуринома акустикуса повећана интерталасна 
латенција између I–III таласа и продужена апсолутна латенција V таласа 
(слика 5).

Слика 5. BERA налаз код тумора величине 10/14 мм десно (R): продужена 
је интерталасна латенција I–III, односно I–V таласа у односу на здраву 
страну лево (L)

 Код вестибулошванома већих од 2–3 цм карактеристичан BERA 
налаз на страни тумора јесте присуство само I таласа, док су потпуно 
десинхронизовани III и V талас. Због компресије горњег оливарног 
комплекса (SOC) на супротној страни (без тумора) и поред нормалног 
аудиограма, продужена је интерталаснa латенцијa I–V и аплатиран V 
талас (слика 6). Ово није случај код менингиома исте величине, јер се они 
развијају изван ове регије (7, 8).

Слика 6. На страни неуринома акустикуса (dex.) величине 4 x 3,5 цм 
постоји само I талас, а остали таласи су потпуно десинхронизовани, 
док је на здравој страни (sin.) и поред нормалног тоналног аудиограма 
продужена латенција и аплатиран V талас
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Међутим, код пацијената с веома малим туморима и 
нормалним тоналним слухом, BERA налаз изузетно може да 
буде нормалан. 

Електронистагмографија [5, 9], поред калоријске 
вестибуларне арефлексије, указује и на дисфункцију 
можданог стабла и церебелума. Код великих тумора 
региструје се погледом изазвани нистагмус мењајућег 
правца (увек у правцу погледа), с већим амплитудама у 
правцу тумора, који не постоји код погледа право (слика 7). 



 Међутим, код пацијената с веома малим туморима и нормалним 
тоналним слухом, BERA налаз изузетно може да буде нормалан.
 Електронистагмографија (5, 9), поред калоријске вестибуларне 
арефлексије, указује и на дисфункцију можданог стабла и церебелума. Код 
великих тумора региструје се погледом изазвани нистагмус мењајућег 
правца (увек у правцу погледа), с већим амплитудама у правцу тумора, 
који не постоји код погледа право (слика 7).

Слика 7. Погледом изазвани централни нистагмус код тумора ЦПУ лево 
45 x 20 мм, који компримује мождано стабло, с већим амплитудама у 
правцу тумора

  МР преглед с контрастом обавезан је код пацијената с патолошким 
BERA налазом. Међутим, постоје и други разлози за упућивање 
пацијената на МР преглед. Уколико је BERA налаз неупотребљив због 
тежег оштећења слуха, или поред нормалног BERA налаза постоје 
једнострана калоријска арефлексија или други клинички знаци, као што 
је смањен или одсутан корнеални рефлекс, хипастезија лица на страни 
редукције слуха (n. trigeminus), поремећај укуса, спазам, пареза лица (n. 
facialis), церебеларни симптоми – билатералан и асиметричан спонтани 
нистагмус, тада пацијента обавезно треба упутити на МР преглед. 
  МР преглед високе резолуције с контрастом златни је стандард за 
визуализацију тумора, диференцијацијалну дијагнозу и хируршки план. 
У Т1 секвенци с контрастом гадолинијума, МР преглед је оптималан 
тест да се дијагностикује и веома мали интраканаликуларни неурином 
акустикуса, мањи од 4 мм. Типична МР слика је дефект у пуњењу у Т2 
секвенци и тубуларна или овална маса код интрамеаталног неуринома.
   На МР прегледу неурином акустикуса је лоптастог облика с капсулом, 
често се хомогено просветљује и за разлику од менингиома, он је без 
калцификација. 
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пацијента обавезно треба упутити на МР преглед.  

МР преглед високе резолуције с контрастом златни је 
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оптималан тест да се дијагностикује и веома мали 
интраканаликуларни неурином акустикуса, мањи од 4 мм. 
Типична МР слика је дефект у пуњењу у Т2 секвенци и 
тубуларна или овална маса код интрамеаталног неуринома. 



   Уколико пацијент има пејсмејкер или други метални апарат, онда се уместо 
МР прегледа примењује CT преглед с контрастом. CT преглед је лошији 
тест за дијагнозу неуринома акустикуса, јер је проценат лажно негативних 
резултата висок. Мада је МР најсензитивнији метод за дијагнозу тумора, 
може се веома ретко догодити да настанe грешкa код изузетно малих 
тумора, или ако се не употреби контраст (10).
 МР и CT преглед утврђују величину и анатомску локацију тумора. 
Међутим, функцијска дијагностика (BERA и ENG), коју треба извести и 
после дефинитивне неурорадиолошке дијагнозе, значајна је за утврђивање 
тумором изазваних функцијских оштећења ЦНС. Мониторинг BERA 
тестом у току хируршког одстрањивања тумора може да укаже на то 
да хируршка активност ремети функцију можданог стабла. Присутне 
робусне отоакустичке емисије показују да су спољашње цилијарне ћелије 
кохлее и интегритет еферентних фибрила слушног живца нормални, што 
представља додатну информацију која подржава тенденцију за очување 
слуха хируршким захватом.

Третирање неуринома акустикуса
 
  Не постоји познати медикамент који има суштински утицај на раст 
неуринома акустикуса. Код здравих пацијената, с релативно очуваним 
слухом, постоји дилема у третирању вестибуларног шванома: оперисати 
или чекати. Тумори се, као што смо већ навели, увећавају веома споро, те 
се може одабрати став праћење тумора серијом аудиометријских контрола 
и/или прегледом МР високе резолуције (11). Након дијагностиковања 
тумора, поновљени МР преглед препоручује се за шест месеци, а затим 
једном годишње (12). Терапија која обећава да ће се њеном применом 
спречити васкуларни ендотелијални раст тумора клинички се испитује. 
  Када је ризик од хируршког захвата висок због других медицинских 
проблема, или када пацијент једноставно одбија хирургију, може да се 
примени гама-нож. Ова метода представља дозирану радијацију самог 
тумора. У неким центрима постала је популарна метода за третирање 
малих и средњих тумора. Главна предност радиохирургије јесте у очувању 
функције фацијалног живца, скоро 100%, применом ниских доза од 
13 Gy (13, 14). Код великих неуринома акустикуса који компримирају 
мождано стабло, неурохирурзи препоручују опцију да се микрохируршка 
ресекција тумора изврши у центрима с богатим искуством, јер хируршки 
третман представља значајан ризик. Иако је микрохируршка техника уз 
интраоперативни мониторинг напредовала, морталитет се наводи између
0,5 и 3% (15). Микрохируршко одстрањивање може се извести
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транслабиринтним, ретросигмоидним (субокципиталним) и приступом 
кроз средњу лобањску јаму. Приступ кроз средњу лобањску јаму 
теоријски може да сачува слух. 
 Скоро половина свих неуринома акустикуса данас се ипак третира 
хируршки. У наредних неколико деценија ова опција ће бити све ређа, 
како се гама-нож и друге технике третирања радијацијом све више 
развијају. 

Други тумори

  Друге туморе наводимо генерално, с диференцијално-дијагностичког 
аспекта према неуриному акустикусу (16).
   Менингиоми (17) чине око 5% тумора ЦПУ. Бенигни су, полулоптастог 
облика, с танком капсулом и с микроскопским калцификацијама. 
Израстају са задње стране пирамиде темпоралне кости, нешто даље 
или на ивици унутрашњег слушног ходника. Већина њих захвата VIII 
кранијални живац, сa симптомима сличним симптомима неуринома 
акустикуса. Оштћење слуха обично је код менингиома мање. Калоријски 
тест често показује нормалан налаз, а проценат абнормалног BERA 
налаза је нижи него код неуринома акустикуса. Насупрот налазу код 
неуринома акустикуса, BERA налаз на здравој страни је нормалан и код 
менингиома величине изнад 2 цм (7(.
   На CТ прегледу око две трећине менингиома су хипердензни у односу 
на мождано ткиво. 

 Примарни холестеатом настаје из епителних остатака унутар 
темпоралне кости или у ЦПУ. Фацијални спазам је карактеристичан 
знак и че¬сто први симптом. Прогресивна парализа фацијалног живца 
је чешћа код холестеатома него код вестибулошванома. 
  На CТ прегледу холестеатом не пока¬зује по¬већање дензитета прили 
давања контраста. Налази се ексцентрично од поруса унутра-шњег 
слушног канала и има ирегуларне ивице.

 Шваном фацијалног живца је ретка бенигна неоплазма, која 
најчешће настаје на ганглиону геникули фацијалног живца. Лоциран 
на тимпаничном сегменту фацијалног живца, може довести до 
кондуктивног, а на меаталном сегменту до сензонеуралног оштећења 
слуха. Изостаје акустички стапедијусни рефлекс. Некада је присутан 
хемифацијални спазам (тик), што помаже диференцирању шванома 
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 Капиларни хемангиоми обично потичу из ка¬пиларних плексуса 
око ganglion geniculi. Карактеришу се раном прогресивном парализом 
фацијал¬ног живца, али много слабијом него код шванома фацијалног 
живца. Експанзијом хемангиом може да открије горњи део базалног 
завоја пужа, што доводи до пулсирајућег тинитуса. CТ преглед показује 
глатко задебљање ганглиона геникули и проширење лабиринтног 
сегмента Фалопијевог канала глатком ткивном масом. 

  Арахноидне цисте (18) јесу кесице с танким зи¬дом које садрже 
жућкаст затрапљен ликвор, а представљају конгениталне раз¬вој¬не 
аномалије. Симптоми настају ком¬пре¬си¬јом цисте на околне 
структуре и мо¬гу бити слични симптомима неуринома акустикуса. На 
CТ и МР прегледу имају сличне карактеристике као епидермоиди. 

  Метастатски тумори с других локација (плућа, дој¬ке, простата, 
орофаринкс, меланом коже) могу се развити у CПУ. Литичка лезија врха 
пирамиде одли¬ка је метастатских тумора. Нагло оште¬ће¬ње слуха, 
других кранијалних нерава и дисфункција можданог стабла указују 
на ма¬лигне туморе задње лобањске јаме, посебно код пацијената с 
примарним малигномом.
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ТUMOR OF THE INNER  EAR  -  Audiological  aspect

Kiril  Haralampiev

Clinic  for  otorhynolaryngology, Military  Мedical  Аcademy, Belgrade,
Serbia

Abstract

Inner ear, besides labyrinth and cochlea, anatomically involves meatus acous-
ticus internus (MAI) and the cerebellopontine angle.Vestibuloschwannoma 
(acoustic neuroma) is the most common tumor (85-90%) in this region. Inci-
dence of the meningioma and other tumors is very rare.Vestibuloschwanno-
ma is the slowgrowing benign tumor, but it is located in the neurosurgically 
dangerous area of the central nervous system (CNS). Due to unilateral hearing 
loss and/or tinnitus, patients first visit an otolaryngologist. It is not necessary 
to send patients immediately to the expensive MR-testing, before the sophis-
ticated audiological ivesigation is performed. The results of the audiological 
testing, especially brainstem evoked responds audiometry (BERA), and elec-
tronystagmography (ENG) have to interpret an experienced audiologist. Pa-
tological BERA- results and unilateral caloric areflexia of the labyrinth are the 
indication for MR- examination with the gadolinium. MR-examination is the 
golden standard for tumor visualisation, differential diagnosis and surgical 
plan. Key words: vestibuloschwannoma, hearing loss, BERA, MR, ENG.

Проф. др   Кирил  Харалампиев
                 Клиника за оториноларинг ологију  ВМА, 

                                Црнотравска 17, Београд

95

Кирил  Харалампијев



РАДИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА ТУМОРА
УВА И ТЕМПОРАЛНЕ КОСТИ (САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ)
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 Сажетак

  Тумори ува и темпоралне кости су генерално ретки. Ови тумори се 
манифестују неспецифичним симптомима, као што су отореја, бол у уву 
или губитак слуха, који се често приписују инфламаторним обољењима 
ува. Правовремена употреба МДЦТ-а у дијагностиковању тумора ува 
и темпоралне кости све дијагностичке „заблуде“ своди на минимум. 
Примене мултидетекторске компјутеризоване томографије (МДЦТ) у 
истраживањима темпоралних костију порасле су због танких секција (< 1 
мм), високе просторне резолуције (< 0,6 мм) и алгоритама реконструкције 
високе резолуције. Сматрамо  да је мултидетекторска компјутеризована 
томографија (МДЦТ) високе резолуције техника избора за  дијагностику  
тумора  темпоралне  кости. Кључне речи:  темпорална кост, радиологија, 
дијагностика, мултидетекторска компјутеризована томографија, 
тумори.

Увод
 
 Мултидетекторска компјутеризована томографија (МДЦТ) постала 
је с развојем софтверских опција „златни стандард“ у дијагностици 
обољења ува и темпоралне кости. У алгоритму прегледа заузима друго 
место, после клиничког ОРЛ прегледа, а допуњује је магнетнорезонантни 
(МР) преглед. Све мања дебљина слоја, која код МДЦТ уређаја најновије 
генерације износи 0,6–0,625 мм, као и обавезна мултипланарна 
реконструкција (у аксијалној, коронарној и сагиталној равни), пружају
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прецизан увид у све структуре спољашњег, средњег и унутрашњег ува 
и смањују дијагностичке „заблуде“ на минимум, нарочито  када се ради 
о диференцијалној дијагнози између инфламаторних и неопластичних 
промена. Обавезно нативно скенирање и скенирање након апликовања 
јодног контрастног средства у болусу путем МДЦТ-ињектора дају 
егзактну информацију о прокрвљености патолошког супстрата.
 У складу са ставовима из литературе, али и из свакодневне 
клиничке праксе, сматрамо да после нативног МДЦТ прегледа 
темпоралне кости, треба обавезно урадити и мултидетекторски 
компјутеризованитомографско-ангиографски преглед (МДЦТА), који 
као неинвазивна, високософистицирана и лако доступна дијагностичка 
метода у данашње време добија примат у алгоритму прегледа крвних 
судова мозга. То је уједно метода која је постала општеприхваћена 
као алтернатива конвенционалној интраартеријској дигиталној 
суптракционој ангиографији (ИАДСА) за снимање и детекцију 
интракранијалних анеуризми и планирање третмана.
 Мултидетекторски компјутеризовани томографско-ангиографски  
преглед (МДЦТА) омогућава прецизнију процену анеуризми са све 
краћим временом скенирања и бољом просторном резолуцијом [1]. 
Увођење најновијих процесинг апликација у виду „уклањања“ коштаних 
структура (bone-free МДЦТА), пре свега код интракранијалних 
анеуризми у близини базе лобање, омогућава неурохирургу прецизан 
план оперативног захвата [2]. Постпроцесинг обухвата равноправну 
употребу три методе, и то: МIP (Maximum Intensity Projections), МPR 
(Multiplanar Reformation) и VR (Volume Rendering).

Материјал и методе
 
  На Клиници за неурохирургију Клиничког центра Србије користимо 
најновији МДЦТ уређај –SIEMENS SOMATOM 128 SCANEER Definition-
AS (128-sliceAS+ configuration), док је на Одељењу ургентне радиологије 
у употреби 16 SCANEER GEHealthcare, LightSpeedVCT (16-slice con-
figuration), који се предоминатно користи у индикационом подручју 
акутне церебралне трауме, а самим тим и за потврду трауматских лезија, 
посебно регије темпоралне кости.  У   Клинику  се упућују пацијенти 
који су хоспитализовани на Клиници за ОРЛ или пацијенти који се с 
упутом јављају први пут на МДЦТ преглед темпоралне кости. Обе 
групе пацијената се подвргавају МДЦТ прегледу према јединственом 
протоколу за темпоралну кост, који смо поставили на самом уређају као 
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стандарни, и који садржи ХРМДЦТ (МДЦТ преглед високе резолуције) 
(слика 1).

Слика 1. Стандарни протокол за преглед темпоралне кости на 128-slice 
скенеру Клинике за неурохиругију Клиничког центра Србије

  Од 5.133 МДЦТ прегледа који су урађени у 2016. години (број МДЦТ 
прегледа на Одељењу ургентне радиологије на дежурству и број МДЦТ 
прегледа на Клиници за неурохирургију у свакодневном раду),изведено 
је „само“ 133 МДЦТ прегледа темпоралних костију, што је 2,6% од 
укупног броја урађених МДЦТ прегледа.
  Имајући у виду могућности самог апарата, поготову 128-детекторског 
скенера на Клиници за неурохирургију, али и потребе за што прецизнијом 
и ефикаснијом дијагностиком обољења ува и темпоралне кости, овај 
проценат је  још  увек  низак.
  Начин  рада. Пацијент се позиционира у лежећи став на леђима, и 
уколико се након нативног скенирања планира и МДЦТА преглед, 
потом  се измери артеријски  притисак ( вредностима не би требало 
да прелазе 180 mm Hg за систолни и 100 mm Hg за дијастолни крвни 
притисак). У случају евентуалних гастроинтестиналних манифестација 
у виду нагона на повраћање, мучнине или гађења, пре почетка прегледа 
, апликују   се антиеметици. Код пацијената који не сарађују или су 
узнемирени, пожељна је примена   интравенозне седације. Приликом 
МДЦТА апликује се , посредством ињектора у болусу волумен јодног 
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контраста, који варира од 50 мл до 75 мл, у зависности од телесне 
тежине пацијента. Пожељно је да прегледу, поред неурорадиолога, 
присуствује и анестезиолог, због превенције евентуалних нежељених 
реакција (манифестне алергије на јод, скока тензије и других  тегоба). 
Једина апсолутна контраиндикација за МДЦТА преглед јесте доказана 
алергија на јод.
 
Прикази  из  праксе
 
 Пацијент А. М., женског пола, старости 13 година, упућена на 
МДЦТ преглед на Клинику за неурохиргију , са знацима кондуктивне 
наглувости десно, упорним тинитусом, повременим, али умерено 
до јаким нападима потиљачне главобоље и смањеним когнитивним 
функцијама. Цуреље  из  ува  није имала.  На нативном МДЦТ прегледу 
темпоралне кости десно ,  у спољашњем слушном каналу  приказан јасно 
дефинисана промена, која и после апликовања контрастног средства 
даје мекоткивне дензитете (око 70–80 HU) и   показује  близак контакт с 
мембраном тимпани, без  видљивих  лезија. Ова   промена   је  описана 
као полип  сполјњег  слушног ходника (Слика 2а,б).

Слика  2а. Полип  у  спољњем  слушном  ходнику десно
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Слика  2б. Полип  у  спољњем  слушном  ходнику  (аксијални, коронарни и 
сагитални приказ,  и   пресек  у ВР формату (десно)

  Пацијент Ц. З., мушког пола, старости 76 година, на МДЦТ преглед   
примљен  због упорног пулсатилног тинитуса и перманентних главобоља, 
које не пролазе  и   поред  примене  аналгетске  терапије. Отоскопским   
прегледом  је константована   црвенкаста  васкуларизована  маса  
иза  интактне  бубне  опне. После  нативног ЦТ  снимка  темпоралне 
кости,учињена је  МДЦТ и  на  основу  ових налаза  диференциран  
израштај  карактеристика  glomus jugulare paraganglioma (GJP). 
Утврђени  су  знаци   коштане деструкције задњег зида петрозног 
апекса, с мекотивном интензивно прокрвљеном (опацификованом) 
екстензијом према задњој лобањској јами. Приказани интракранијални 
крвни судови каротидног и вертебробазиларног (ВБ) слива су дифузно 
атеросклеротски измењени (слика  3аб)
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Слика 3аб.. Glomus 
jugulare paragan-
glioma (GJP) (dex.) 
(аксијални приказ 
у прозору за кост 
и прозору за мека 
ткива као  приказ 
у ВР формату)



 Пацијент Г. Н., мушког пола, старости 53 године, на Клиници 
за неурохиругију хоспитализован због повремених главобоља и  
вртоглавица, нарочито  изражених приликом пријема, када је пацијент 
имао кризу свести. Код  пацијента  је  прво  урађен  магнетнорезонантни 
(МР) преглед ендокранијума. Анализом  пресека  верификована  је  
туморска промена, чије  су  радиолошке  карактеристике  одговарале   
менингеому петрокливалне локализације десно (Petroclival meningeoma). 
Имајући у виду  карактеристике  тумора ( екстензивни раст и компресивни 
ефекат на IV мождану комору, одсуство  последичне дилатације III 
и обе латералне мождане коморе ) индикована   је  неурохируршка  
интервенција.Патохистолошком  анализом   је  потвррђена   радиолошка  
дијагноза (Слика 4аб)) 

Слика 4. Petroclival meningeomа  а)  МР снимци пре  операције ,   б) МДЦТ 
снимци  после  операције.  Присутан  постоперативни дефект ткива без 
знакова  тумора и хеморагичног садржаја – аксијални приказ и приказ у 
ВР формату.

   Пацијент Ш. Д., женског пола, 73  године  старости  на  преглед  се   јавила   
због   изражене  перферне  парализе фацијалног  зивца   и  свакодневних   
главобоља,  које  су   на скали 1–10  описане    између   8–9.  Болесница  
је  имала  и перманентне психичке сметње у виду депресије. Одмах  по   
пријему  је  урађен  МДЦТ преглед темпоралне кости, с интравенским 
апликовањем контрастног средства (Ultravist 370, у количини од 75 
мл). На  МДЦТ   пресецима  је приказана  велика  лезија   интезивно
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опацификована  са израженим  знацима  експанзивно-инфилтративног  
тумора (Слика 5).  Лезија  је  у потпуности захватала леву темпоралну 
кост  са    знацима   коштане  деструкције ,  као  и  ширење према југуларној 
јами и према задњој лобањској јами ипсилатерално. Патохистолошком  
анализом  верификован  је  тумор типа    хондросаркома  ( chondrosarco-
ma).

Слика 5. Chondosarcoma (sin.) (аксијални и коронарни МДЦТ скенер у 
прозору за кост и прозору за мека ткива, као и приказ у ВР формату. 
Уочава  се  широка коштана деструкција и мекоткивна екстензија.

   Пацијент Ћ. Ј., женског пола, старости 81 годину, примљен  као   ургентан  
случај  на  Одељење ургентне радиологије  у  стању  изражене агитираности 
и психичког растројства (покушају самоубиства). После  анестезиолошке 
седације   учињен  је  МДЦТ преглед ендокранијума. Анализом  пресека  
нису  нађене  свеже трауматске лезије ( интрацеребралне хеморагије 
или екстрацеребралних хеморагичних колекција),  међутим,   нађена 
је  промена   у пројекцији леве темпоралне кости. Ова  промена   је  
показивала   јасне   карактеристике  тумора   са  знацима деструкције  
мастоидног  наставка , присутном мекоткивном  масом у  спољашњем 
слушном   ходнику  и  кавуму  тимпани   и   деструкцијом горњег  зида   
средњег ува  (Слика  6).  Даљи  поступак  је  обухватио испитивање и 
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лечење  у  ОРЛ  клиници.  Патохистолошком  анализом  верификован  је  
планоцелуларни  карцином  спољашњег  слушног  ходника  и   средњег  ува.

Слика 6. Squamous cell carcinoma; SCC (sin.) (аксијални МДЦТ скен у 
прозору за кост и прозору за мека ткива, као и приказ у ВР формату.
Присутна широка коштана деструкција и мекоткивна екстензија.

  Пацијент С. Ј., женског пола, старосне доби 64 године,   примљена   на   
Неурохируршку  клинику  због  слабости  десне  половине  лица , која  се  
појавила  двадесет дана  пре  прегледа. Болесница  је имала   оштећене  
слушне  функције  десно.  Тегобе  су  почеле   пре  више  месеци , међутим, и  
поред  више  учињених  прегледа, узрок  настанка  тегоба   још  увек  није  
био  дефинисан. Испитивања   путем компјутеризоване  томографије  
(нативни и скен с интравенозним апликованим контрастом), указала  су  
на малигни   процес  темпоралне   кости.  Откривене  су  изражене  лезије  
десне  темпоралне  кости   праћене фокалним остеолитичним лезијама   
и паријеталне кости (Слика 7). Далја  испитивања  су  обухватила  
систематско  испитивање, а   МДЦТ прегледом  торакса и абдомена, 
верификовано је  присуство  карцинома бронха. На  основу  ових  
испитивања утврђено  је  да  су   промене  у  темпоралној  кости  настале  
секундарно,  метастатским  ширењем  малигног  тумора  бронха.  

103

Игор Ђорић            

149 
 

мекоткивном  масом у  спољашњем слушном   ходнику  и  
кавуму  тимпани   и   деструкцијом горњег  зида   средњег  
ува  (Слика  6).  Даљи  поступак  је  обухватио  испитивање и  
лечење  у  ОРЛ  клиници.  Патохистолошком  анализом  
верификован  је  планоцелуларни  карцином  спољашњег  
слушног  ходника  и   средњег  ува.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 6. Squamous cell carcinoma; SCC (sin.) (аксијални МДЦТ скен у прозору за кост и 
прозору за мека ткива, као и приказ у ВР формату.Присутна широка коштана 
деструкција и мекоткивна екстензија. 

Игор Ђорић             

  Пацијент С. Ј., женског пола, старосне доби 64 године,   
примљена   на   Неурохируршку  клинику  због  слабости  
десне  половине  лица , која  се  појавила  двадесет дана  пре  
прегледа. Болесница  је имала   оштећене  слушне  функције  
десно.  Тегобе  су  почеле   пре  више  месеци , међутим, и  
поред  више  учињених  прегледа, узрок  настанка  тегоба   
још  увек  није  био  дефинисан. Испитивања   путем 
компјутеризоване  томографије  (нативни и скен с 
интравенозним апликованим контрастом), указала  су  на   



 

Слика  7 а, б, ц, д,  Метастатске   лезије  темпоралне  кости.. Знаци  
широке  коштане  деструкције.(аксијални МДЦТ скен у прозору за кост 
и прозору за мека ткива, и приказ у ВР формату .

Дискусија
 
  У процени тумора регије темпоралне кости значајно је да се лезија 
лоцира на једну од следећих области:
1)      IAC/CPA (ICA – internal auditory canal; CPA – cerebellopontine angle);
2)      ME (ME – middle ear);
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3)      EAC and mastoid (EAC – external auditory canal);
    Најчешћи тумори унутрашњег слушног канала и церебелопонтиног угла   
су вестибуларни шваноми (60–90% свих тумора ове регије), менингеоми 
(5–10% свих тумора ове регије) [3] и епидермоиди, а у значајно мањем 
проценту арахноидне цисте, липоми, дермоиди, лимфоми, меланоми и 
метастазе [4]. Тумори ове локализације, који су по димензијама мањи, 
могу се на МДЦТ прегледу „превидети“ уколико се након нативног скена 
не уради скен с апликовањем интравенског контрастног средства. Већи 
тумори, превасходно менингеоми, изузетно се квалитетно приказују 
на МДЦТ прегледу, што неурохирургу и ОРЛ хирургу омогућава 
прецизну слику преоперативног третмана. У средњем уву најчешће су 
локализовани параганглиоми [5], шваноми и хемангиоми, али и нешто 
ређе менингеоми и метастатски тумори. Најчешћи тумори спољашњег 
слушног канала и мастоида свакако су    планоцелуларни карциноми, 
затим метастатски тумори, хондросаркоми, лимфоми и мијеломи. 
Планоцелуларни  карцином спољашњег слушног ходника  је веома 
редак тумор, с годишњом учесталошћу јављања од око 1–6 случајева 
на 1.000.000 и представља 0,2% свих тумора главе и врата [6]. Сви ови 
тумори показују висок степен   инфилтрације  и коштане остеолитичне 
агресивности, као и пропагације процеса у околне структуре темпоралне 
и окципиталне јаме и регију врата. Тумори петрозног апекса укључују 
остеосаркоме и менингеоме, али и лимфоме, мијеломе и метастазе. 
МДЦТ приказ хондросаркома [7] представља експанзивну лобулирану 
масу која се пропагира у околне структуре, деструишући петрозни 
апекс, док је транзициона (прелазна) зона с очуваном кости релативно 
уска и глатка, али обично није склеротична. Унутрашња архитектоника 
хондросаркома је варијабилна и директно зависи од количине присутног 
хондроида. Уобичајено, интралезионарне калцификације су различито 
оријентисане, у виду „шупљина“ или криволинијских неправилних 
облика.
   Посебно место заузимају метастатски тумори темпоралне кости, који, 
иако ретки [8], представљају велики дијагностички изазов за радиологе. 
Њихово релативно касно дијагностиковање последица је чињенице да су 
они махом дуго асимптоматски, али на њих треба увек мислити. У једној 
великој постмортем студији [9], Глорија-Круз је приказала метастатску 
захваћеност темпоралне кости код 22% од 212 обдукованих пацијената 
с нехематолошким неоплазмама (код 62% обдукованих је локализација 
била билатерална, а код 83% био је захваћен петрозни апекс).
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Према подацима из литературе [10], карциноми дојке дају метастазе у 
темпоралну кост у око 21% случајева, карциноми плућа (бронха) у око 
13% случајева, карциноми простате у око 10%, а карциноми мокраћне 
бешике у око 2% случајева. Посебну групу тумора темпоралне кости чине 
малигни васкуларни тумори, који су екстремно ретки и код деце и код 
одраслих. У ову групу се убрајају ангиосаркоми, хемангиоендотелиоми, 
Капоши саркоми и хемангиоперицитоми. Омар Р. [11] презентовао 
је резултате 45 студија које су обухватале испитивање ове ретке групе 
малигних тумора темпоралне кости (47 пацијената), од којих је њих 
седморо имало ангиосарком, 14 хемангиоперицитом, 17 Капоши сарком 
и деветоро хемангиоендотелиом. Тридесет три пацијента били су 
мушког, а 14 женског пола; једанаесторо деце и 36 одраслих. Ангиосарком 
и хемангиоендотелиом су били чешћи код деце, а хемангиоперицитом 
и Капоши сарком код одраслих. Најчешће локализовани тумори у 
средњем уву били су ангиосаркоми и хемангиоперицитоми, спољашњег 
слушног канала – Капоши сарком, а мастоидне локализације – 
хемангиоендотелиоми. МДЦТ карактеристика хемангиоендотелиома је 
јасна, тј. оштра остеолитична ивица, и зато је овај овај тип тумора најбоље 
третирати хируршки, док се радиотерапија користи код нересектабилних 
тумора високог градуса. Хемагиоперицитоми обухватају само 1% свих 
васкуларних неоплазми, а око 15–20% ових тумора су локализовани у 
регији главе и врата (назофаринкс, назална и параназалне шупљине, 
мандибула, максила, орбите и темпорална кост). Преоперативна 
емболизација даје боље терапеутске резултате. Хируршка ексцизија 
је третман избора. Ангиосаркоми су веома ретки малигни саркоми, 
који представљају само око 0,5–1% коштаних неоплазми. На МДЦТ су 
приказани као јасно демаркиране хиперваскуларизоване остеолитичне 
лезије. Најчешће манифестације захваћености темпоралних костију  су 
губитак слуха, тинитус и оталгија. Ово је још један од разлога због чега 
на све ове „уобичајене“ знаке и симптоме обољења темпоралне кости 
треба обратити посебну пажњу и благовремено  иддиковати  МДЦТ 
преглед.

Закључак

 Мултидетекторска компјутеризована томографија (МДЦТ) и 
мултидетекторска компјутеризована томографска ангиографија 
(МДЦТА) представљају незаобилазан дијагностички репер приликом 
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дијагностиковања тумора ува и темпоралне кости. Прецизан увид у 
екстензивност туморске лезије, његову прокрвљеност, однос са околним 
васкуларним и мекоткивним структурама, као и знаке коштане ерозије 
и/или деструкције, уз могућност приказа у све три равни (аксијалној, 
коронарној и сагиталној), као и приказ у 3D, тј. VR (volume reading)  
формату, издвајају МДЦТ и МДЦТА од свих осталих расположивих 
дијагностичких оруђа. 
  Зато сматрамо да ове методе треба што више и издашније користити 
у свакодневној клиничкој пракси, јер би се на тај начин верификовали 
туморски процеси у свом зачетку и самим тим побољшала прогноза 
болести.
  Ризик од зрачења код савремених МДЦТ апарата треће генерације, 
какав користимо на Клиници за неурохирургију Клиничког центра 
Србије смањен је у значајној мери брзином прегледа, и зато не би требало 
да представља „брану“ за правовремену и прецизну дијагностику ових 
очигледно све чешћих патолошких лезија  ува и темпоралне кости.
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RADIOLOGICAL DIAGNOSTICS OF TUMORS OF EAR 
AND TEMPORAL BONE (MODERN CONCEPT)
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Abstract

  Tumors of the temporal bone and the ear are generally rare. This tumors 
manifest with nonspecific symptoms, such as otorrhea, ear pain, or hearing 
loss, that are often attributed to inflammatory ear diseases. The timely use 
of multidetector computed tomography in diagnosing the ear and temporal 
bone tumor minimizes all diagnostic misconceptions. The applications of 
computed tomography (CT) in temporal bone studies have increased because 
of thin sections (< 1 mm), high spatial resolution (< 0.6 mm) and high resolu-
tion reconstruction algorithms. 
   We concluded that high resolution, thin section CT is the technique of choice 
to evaluate patients with temporal bone tumors. Key words: tumor,  temporal  
bone, imaging.
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Сажетак

  Параганглиоми главе и врата (HNPGLs) јесу неуроендокрини тумори 
који припадају групи феохромоцитома/параганглиома (PHEO/PGL). У 
пракси се и даље најчешће називају „гломус туморима“. У регији ува, 
носа и грла манифестују се губитком слуха, тинитусом, дисфагијом, или 
се откривају акцидентално у склопу МСЦТ или МРИ ендокранијума. 
Порекла су неуралног гребена, могу да настану и из параганглија, 
а описани су изузетно ретки случајеви PGL порекла цервикалног 
симпатичког ланца. Више од трећине има наследну етиологију која се 
везује за герминативну мутацију сукцинат дехидрогеназе (SDHD), 
која је први пут описана 2010. године код PGL1 синдрома. Укупна 
инциденца креће се од 1 : 300.000 до 1 : 1.000.000 становника. Актуелна 
подела параганглиома ува јесте на тимпаничне и југулотимпаничне. 
Дијагностика се заснива на детектовању метаболита адреналина 
метокситирамина или метанефрина уколико постоји секреторна 
активност тумора, прецизном клиничком испитивању, МРИ и КТ 
прегледу. Примена радиофарамака показала се као кључна у процени 
раширености тумора. Већу сензитивност је показао osteoscran у 
односу на јод. ПЕТ скенер је високосензитивна техника у процени 
проширености. Функционално детектовање параганглиома се изводи 
у већим центрима применом неуралног транспортера аминокиселина 
18 Ф-флуородопа, који показује још већу специфичност од osteo-
scran-а, али није у рутинској употреби. Терапија параганглиома главе и 
врата подразумева индивидуални приступ, од опсервације, хируршке 
ресекције, радиотерапије до радиохирургије. Уколико је хируршка 
ресекција метода избора, преоперативна емболизација је обавезна код
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југулотимпаничних гломуса који захватају каротидне крвне судове (Sham-
blin’s 3 class), належу на југуларни отвор или су у контакту с каротидним 
каналом (Fisch and Mattoh B class). Тимпанични параганглиоми најчешће 
не захтевају емболизацију. Могуће компликације хируршког лечења и 
емболизације jeсу трајна или пролазна одузетост кранијалних нерава, 
хемипарезе, па и хемиплегије.Кључне речи: неуроендокрини тумори, 
главa и врат, средње уво, дијагностика, лечење.

Увод 

 Параганглиоми ува су неуроендокрини тумори из групе 
феохромоцитома. Сам термин феохромоцитом према препоруци 
Светске здравствене организације из 2005. резервисан je за туморе са 
секреторном активношћу. Највећи број параганглиома ува је секреторно 
неактиван. Показују велику разноликост у погледу потенцијала 
раста, па је клинички исход појединачних случајева у највећем броју 
непредвидив упркос постигнутом напретку у разумевању патогенезе 
параганглиома. У протеклом веку велика пажња је посвећена 
ембриогенези параганлијских ћелија и нађено је да су порекла неуралног 
гребена. Њихово испољавање у регији главе и врата, као и грудног коша, 
уско је повезано с дистрибуцијом парасимпатичког нервног система. 
У средњем уву прате n. tympanicus и n. auricularis (glomus tympanicus 
PGLs, TP), у цервикалној регији n. vagus (glomus vagale, PGl, VP), тело 
каротидне артерије (glomus caroticum, PGLs, CBC) и булбус југуларне 
вене (glomus jugulare, PGLs, JP). Врло ретке локализације парагангилома 
јесу ларинкс, назофаринкс, нос и параназалне шупљине, орбита, језик и 
тиреоидна жлезда. Екстремно ретко су описани параганглиоми порекла 
симпатичког ланца (1) Генетски дефекти параганглиома главе и врата 
установљени су у 35% случајева, а молекуларна ера проучавања почела је 
2000. године, открићем герминативне мутације сукцинат дехидрогеназа 
гена (SDHD) код тимпаничних гломуса (2) Спадају у групу ретких тумора 
главе и врата, учествују са 0,03% у свим туморима главе и врата. Јављају 
се у распону од 1 : 300.000 до 1 : 1.000.000 становника. У доступним 
серијама новијег датума малигни случајеви су откривени у мање од 3,5% 
случајева свих параганглиома главе и врата (3).
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Дијагностика параганглиома ува 

   Параганглиоми ува се деле на тимпаничне и југулотимпаничне (табела 
1). Дијагностика тимпаничних гломуса заснива се на анамнестичким 
подацима, детаљном клиничком прегледу, детектовању метаболита 
метокситирамина или метанефрина у случајевима постојања секреторне 
активности и прегледу компјутеризованом томографијом и магнетном 
резонанцом. 
Често је први симптом оштећење слуха. Тинитус, који по правилу прати 
оштећење слуха, јесте синхроног типа. Карактеристичан отоскопски 
налаз код тимпаничних гломуса је црвена, синхроно пулсирајућа маса 
иза интактне бубне опне. Оштећење слуха је по правилу мешовитог 
типа, с доминантно кондуктивном компонентом због фиксираног или 
прекинутог осикуларног ланца (слика 1).

Слика 1. Тонални аудиограм код тимпаничног параганглиома

   Примена ултразвука и доплера крвних судова врата нема употребну 
вредност код југуларних гломуса, а нарочито не код тимпаничних. 
Употребну вредност имају код каротидних гломуса, када се нађе патолошка 
васкуларизација и повећана брзина протока у спољашњој каротидној 
артерији и југуларној вени. Хиперваскуларна лимфаденопатија може 
дати лажно позитиван резултат. 
   Карактеристичан је и налаз компјутеризоване томографије (слика 2). 
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Слика 2. КТ тимпаничног параганглиома

  Након примене контраста, долази до повећања интратуморских 
крвних судова. Најкарактеристичнији је налаз магнетне резонанце у Т1 
и нарочито Т2 секвенцама. Примена гадолинијума доводи до повећања 
интратуморских крвних судова, а празнине у тумору дају тзв. со и 
бибер изглед. МР ангиографија омогућава сагледавање интартуморских 
артеријских судова. У новије време у употреби је временски разилазећа 
4-D гадолинијум МР ангиографија, којом се приказује рана артеријска 
фаза, фаза перфузије и капиларна фаза туморских крвних судова. 
У процени раширености параганглиома ува примењује се неколико 
радиоизотопа. Раније често примењивани радиоактивни Ј131 у последње 
време уступа место osteoscran-у, који је показао већу осетљивост, али 
који не може открити лезије величине неколико милиметара, које нису 
ретке. Могућност приказа овако малих лезија зависи volume redering 
раширености параганглиома, било да се ради о мултифокалној појави 
параганглиома или о метастатској промени. У блиској будућности 
радиоизотопи означени као Ga-DOTATE и Ga-DOTANOC наћи ће своју 

114

Параганглиоми ува

163 
 

Миланко Милојевић             

 
Слика 2. КТ тимпаничног параганглиома 

 
Након примене контраста, долази до повећања 

интратуморских крвних судова. Најкарактеристичнији је 
налаз магнетне резонанце у Т1 и нарочито Т2 секвенцама. 
Примена гадолинијума доводи до повећања 
интратуморских крвних судова, а празнине у тумору дају тзв. 
со и бибер изглед. МР ангиографија омогућава сагледавање 
интартуморских артеријских судова. У новије време у 
употреби је временски разилазећа 4-D гадолинијум МР 
ангиографија, којом се приказује рана артеријска фаза, фаза 
перфузије и капиларна фаза туморских крвних судова. У 
процени раширености параганглиома ува примењује се 
неколико радиоизотопа. Раније често примењивани 
радиоактивни Ј131 у последње време уступа место 
osteoscran-у, који је показао већу осетљивост, али који не 



примену нарочито у процени метастатских промена на кичменом стубу.
У Клиници за ОРЛ ВМА, у периоду 2007–2017. године оперисано је осам 
пацијената због тимпаничних гломуса и четири с југулотимпаничним 
гломусима. Стереотаксична хирургија гама-ножем спроведена је код 
једног пацијента с тимпаничним гломусом који је одбио хируршку 
ресекцију.
  Дијагностички протокол је обухватио анамнезу, тоналну лиминарну 
аудиометрију, МСЦТ и МР преглед, ангиографију и преоперативну 
емболизацију код југулотимпаничних гломуса. Код тимпаничних 
параганглиома посебну пажњу треба посветити локорегионалној 
раширености. Анатомска процена проширености применом 
компјутеризоване томографије најбоље показује екстензију у темпоралну 
кост, док се екстензија меких ткива приказује магнетном резонанцом.

Терапијске опције параганглиома

 Приступ лечењу параганглиома се мењао у протеклих неколико 
деценија. Ранији искључиви хируршки приступ уступа првенство 
тренутно важећем умеренијем приступу, који води рачуна о природном 
току болести, мултифокалној и метастаској појави, експресији SDHD 
мутације, факторима специфичним за преживљавање, процени могућих 
компликација, па и локал-географском фактору. 
Мали број студија се бавио природним током болести параганглиома 
главе и врата. Нађено је да годишњи раст тумора не прелази 1–2 мм, 
према студији спроведној у Холандији (4, 5). Значајан фактор у томе има 
надморска висина. Дугорочно излагање већој надморској висини изазива 
одговор О2 сензитивних гломус-ћелија, које продукују супстанце као 
што су ендотелин 1, способне да узрокују хипертрофију каротидног 
тела, чија је функција битна у процесу прилагођавања на живот на већим 
надморским висинама, на којима низак парцијални притисак кисеоника 
доводи до хроничне хипоксемије. У другој студији (6, 7) приказано је 
дуплирање величине тумора у периоду од 4,2 године и 13,8 година. Из 
тог разлога је при избору модалитета лечења потребно водити рачуна 
и о локал-географском фактору. У Холандији већина становника живи 
на нивоу мора, па и из тог разлога природни ток болести има бенигнији 
карактер него на великим надморским висинама, где је вероватноћа 
раног и мултифокалног раста тумора код носилаца SDH мутација већа 
него на нивоу мора.
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  У процени одлуке о хируршком лечењу треба узети у обзир факторе 
који могу утицати на преживљавање, као што су изненадна и прекомерна 
производња катехоламина, могућност парализе кранијалних нерава 
7, 9, 11, компресија мезенцефалона и метастазе. Кардиоваскуларна 
смрт је могућа у случају наглог ослобађања катехоламина у крвоток, а 
аспирациона пнеумонија приликом оштећења поменутих кранијалних 
нерава.
 
Опсервација 

  Опсервација је један од модалитета у приступу параганглиомима ува. 
Треба га применити у асимптоматским случајевима параганглиома 
откривеним у току радиографских прегледа урађених из других разлога. 
С обзиром на све дужи животни век, пацијентима којима се опсервација 
одабере као приступ треба предочити могућност хируршког лечења у 
будућности. У периоду опсервације треба користити МРИ, која боље 
приказује екстензију меких ткива, па према томе и процену раста 
тумора, која ће послужити као главни параметар за одлуку о прекиду 
опсервације и започињању хируршког лечења. 

Радиотерапија

  Параганглиоми су порекла неуралног гребена, високодиферентованих 
ћелија које показују ниску радиосензитивност. Стандардно 
фракционисана радиотерапија лимитирана је на 46 Gy. Од почетка 
примене, крајем педесетих година прошлог века, постигнут је значајан 
напредак радиотерапије. Огледа се у примени 3D модалитета базираних 
на ЦТ, МРИ и ПЕТ-ЦТ техникама снимања, који су омогућили боље 
сагледавање волумена тумора, прецизније зрачење и бољу поштеду 
околног ткива. И поред постигнутих побољшања, локална контрола 
болести остала је слична као на почетку примене стандардне 
фракционисане радиотерапије. Додатни ограничавајући фактори су 
компликације, од благих и пролазних, до трајних, типа остеорадионекрозе. 
Ризик од секундарног малигнитета, који је обрнуто сразмеран животној 
доби пацијента, неки аутори процењују на 0,28% (8). Све ово, заједно с 
чињеницом да се ради о спорорастућим бенигним туморима, ограничава 
примену стандардно фракционисане радиотерапије.
  Насупрот оваквој радиотерапији јесте стеротаксична радиохирургија
(SRS), која омогућује високу прецизност и третирање високим дозама
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у једној сесији која траје од неколико минута до једног сата. Овако 
примењена радиотерапија, дозом 35 Gy еквивалент je биoлошки 
ефективној дози (BED) 640 Gy и значајно смањује радиорезистентност 
параганглиома. Компликације SRS сведене су на минимум. Процењен је 
хипотетчки ризик од секундарног малигнитета на < 1 : 1000 (163). Локална 
контрола тумора је знатно боља у односу на стандардно фракционисану 
радиотерапију. Период праћења пацијената с параганглиомима главе и 
врата третираних SRS (гама-нож, сајбер-нож) износи двадесетак година. 
И поред постигнутих успеха, SRS и даље није прва линија у решавању 
секреторних параганглиома главе и врата.

Хируршка ресекција

 Потпуна хируршка ресекција јесте прва терапијска опција за 
тимпаничне и југулитимпаничне параганглиоме. Због специфичне 
анатомске локализације и могућих компликација у виду одузетости 
кранијалних нерава и ендокранијалних компликација, хируршку 
ресекцију узнапредовалих форми југулотимпаничних параганглиома 
требало би индивидуално разматрати. Детаљна лична и породична 
анамнеза, прецизна преоперативна припрема и јасан план операције 
кључни су у извођењу операција параганглиома. И поред ретко  присутне 
хормоналне активности, треба имати на уму могућу интраоперативну 
хиперсекрецију катехоламина.

Тимпанични параганглиоми

   Хируршка ресекција тимпаничних параганглиома могућа је код свих 
тумора ограничених на средње уво и мастоид (слика 5). 
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може бити сачуван. Стопа излечења која подразумева 
комплетну ресекцију је велика – 92,5%, уз једну парезу 
фацијалног нерва [9]. 
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  Приступ за ове локализације је трансмеатални или комбиновани – 
трансмастоидни и трансмеатални. У првом случају рез је ендаурални, у 
другом – ретроаурикуларни. У истом акту треба урадити осикулопластику 
уколико је потребна. Фацијални нерв треба и у највећем броју случајева 
може бити сачуван. Стопа излечења која подразумева комплетну 
ресекцију је велика – 92,5%, уз једну парезу фацијалног нерва(9)

Југулотимпанични гломуси

  Операција југулотимпаничних гломуса најтежа је од свих операција 
параганглиома главе и врата. Одлуку о извођењу операције треба 
индивидуално разматрати, узимајући у обзир постоперативни бенефит, 
али и висок степен повреде кранијалних нерава и немогућност 
комплетног одстрањивања нарочито код ендокранијалне пропагације. 
Приступ за југулотимпаничне гломусе је инфратемпорални (слика 6). 

Слика 6. Инфратемпорални приступ за југулотимпанични гломус

  Неуромониторинг VII, IX, X, XI и XII нерва је пожељан и користан, а 
преоперативна емболизација обавезна. Код свих осталих параганглиома 
главе и врата, изузимајући каротидне гломусе (SVR) групе III по 
Шамблину и Фишових тимпаничних гломуса (TR) В групе, ризик од 
преоперативних компликација превазилази могућу корист. Основни циљ 
преоперативне емболизације јесте редукција интраоперативног губитка 
крви, омогућавање сувог оперативног поља и смањен интраоперативни 
морбидитет смислу делимичне или трајне одузетости кранијалних 
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нерава. И поред тога, укупна преоперативна одузетост кранијалних 
нерава се са 1.183 повећала на 2.148 дефинитивних постоперативних 
одузетости кранијалних нерава VII, IX, X, XI, XII (10). Емболизација 
је потенцијално врло опасна инвазивна процедура, која може довести 
до значајног морбидитета. Мање опасне компликације су ингвинални 
хематом, грозница и локализован бол. Озбиљне компликације укључују 
парализе вагуса, тромбозу артерије ретине и амаурозу, парализу 
фацијалног нерва, синдром југуларног форамена, дисекцију вертебралне 
артерије, хемипарезу и хемиплегију, па и смртни исход. И поред свега, код 
југулотимпаничниг гломуса преоперативна емболизација је обавезна. 
  Изводи се дигиталном суптракционом ангиографијом (DSA), која 
омогућава приказ артерисјких и венских крвних судова транскатетерски 
селективно датим контрастом (сл. 3 и 4). 

Слика 3. Ангиографија пре емболизације

Слика 4. Ангиографија после емболизације
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оперативног поља и смањен интраоперативни морбидитет у 
смислу делимичне или трајне одузетости кранијалних 
нерава. И поред тога, укупна преоперативна одузетост 
кранијалних нерава се са 1.183 повећала на 2.148 
дефинитивних постоперативних одузетости кранијалних 
нерава VII, IX, X, XI, XII [10]. Емболизација је потенцијално 
врло опасна инвазивна процедура, која може довести до 
значајног морбидитета. Мање опасне компликације су 
ингвинални хематом, грозница и локализован бол. Озбиљне 
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грана спољашње каротиде – a. auricularis posterior, a. 
occipitalis. Посебан план лечења треба применити код 
обостране појаве тумора, а њихово лечење представља 
посебан изазов. Нарочиту пажњу треба посветити 
локализацији тумора, хормоналној активности, величини 
тумора, старости пацијента, општем стању, коморбидитету, 
као и спремности пацијента на екстензивну хируршку 
интервенцију. Не треба је истовремено изводити, већ 
планирати у два корака, нарочито код пацијента код којих 
постоји могућност оштећења вагуса.  
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    Материјал за емболизацију мора бити нересорптиван, биокомпатибилан 
и хидросолубилан. Југулотимпанични гломуси се најчешће снадбевају 
крвљу из а. pharyge ascedens, а ређе из осталих грана спољашње каротиде 
– a. auricularis posterior, a. occipitalis. Посебан план лечења треба 
применити код обостране појаве тумора, а њихово лечење представља 
посебан изазов. Нарочиту пажњу треба посветити локализацији тумора, 
хормоналној активности, величини тумора, старости пацијента, општем 
стању, коморбидитету, као и спремности пацијента на екстензивну 
хируршку интервенцију. Не треба је истовремено изводити, већ 
планирати у два корака, нарочито код пацијента код којих постоји 
могућност оштећења вагуса. 

Закључак

 Парагнглиоми ува су посебан изазов у отохирургији. Неопходно 
је детаљно планирање дијагностике, преоперативне припреме и 
прецизног извођења операције у индикованим случајевима. У другим 
случајевима треба размотрити остале видове лечења, од опсервације, 
преко радиотерапије, до стереотаксичне хируругије.
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PARAGANGLIOMA  OF  THE  EAR: Diagnosis  and  treatment

Milanko  Milojevic, Milan  Erdoglija, Ugljesa  Grgurevic

Military Medical  Academy, Clinic  for  Otorhinolaryngology, Belgrade, Serbia

Abstract

 Head and neck paragangliomas (HNPGLs) are  neuroendocrine tumors belong-
ing то  the  family pheochromocytoma/paraganglioma neoplasms (PHEO / PGL). 
In clinical practise they are still most commonly being called “glomus” tumors. In 
the ear, nose and throat area  they present with hearing loss,  tinnitus, dysphagia  
or are accidentally detected  within the MSCT or MRI scans of the endocranium.  
The site of origin is the neural crest, can arise from paraganglias but extremly rare 
cases of PGLs originate from the cervical sympathetic chain have been described. 
More than a third has a hereditary etiology associated with germinative mutation 
of the succinate dehydrogenase (SDHD), which was first described 2010., in the 
PGL1 syndrome. The total incidence ranges from 1:300 000 to 1:1 000 000 people. 
Current subdivision of the paraganglioma is in the tympanic and the jugulotym-
panic group.  Diagnosis is based on the detection of the metabolite of adrenalin 
methoxyramin or methanephrine if the secretory activity of the tumor is present, 
precise anamnesis (or precise clinical examination), MRI or CT scans. 
The use of radiopharmaceuticals has proven to be crucial in assessing tumor ex-
pansion. Osteoscran has shown higher sensitivity versus Iodine. PET scanner is 
highly sensitive technique for the assessment of the extension. Functional detec-
tion of paragangliomas in larger centers is performed by using the neural amino 
acid transporter 18 F fluororodopine and shows even higher specificity than Os-
teoscran but is not in routine use. Treatment of the head and neck paraganglioma 
implies (requests) an individual approach from observation, surgical resection, 
radiotherapy to radiosurgery.  If a surgical resection is the method of choice,  
preoperative embolization is necessary for jugulotympanic glomuses which in-
volve carotid blood vessels (Shamblin’s 3rd class), lean on jugular foramen or are 
in contact with the carotid channel (Fisch and Mattox B class). Timpanic para-
gangliomas usually do not require embolization. Possible complications of the 
surgical treatment and embolization are permanent or transient paresis of cranial 
nerves, hemiparesis and hemiplegia. Key words: neuroendocrine tumors, head 
and neck, middle ear, diagnosis, treatment
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ТЕРАПИЈА МАЛИГНИХ ТУМОРА ТЕМПОРАЛНЕ КОСТИ

Драган Данкунц

Клиника за уво, грло и нос, Клинички центар Војводине, Медицински 
факултет Универзитета у Новом Саду, Нови  Сад, Србија

Сажетак

 Малигни тумори предела темпоралне кости су доста ретки. Учесталост 
малигних тумора темпоралне кости износи око 0,2% свих малигних 
тумора главе и врата. Овај број укључује и малигне туморе коже ушне 
шкољке, који се потом шире у предео темпоралне кости, али и туморе 
звуковода, средњег ува и мастоида, врха петрозне кости и метастатске 
промене темпоралне кости.
 Сви пацијенти код којих не постоји контраиндикација за оперативно 
лечење требало би да се подвргну хируршком захвату. Примарна 
радиотерапија је недовољно ефикасна за излечење, међутим, у 
екстремним случајевима, код којих није могуће спровести хируршки 
третман, палијативна радиотерапија и хемотерапија могу бити понуђени 
као избор у лечењу. Такође, узнапредовали тумори с интракранијалним 
ширењем имају лошу прогнозу и третман би требало да буде ограничен 
на палијативни део с мање екстензивним хируршким процедурама.
 Оптимални третман карцинома темпоралне кости и даље остаје нејасан, 
зато што и даље нису сасвим јасни ставови и ТНМ класификација, корист 
преоперативне радиолошке евалуације, проширеност и номенклатура 
хируршких процедура и коришћење адјувантне радиотерапије. 
Ограничен број случајева с малигнитетима темпоралне кости у свакој 
појединачној институцији ограничава доношење дефинитивних 
закључака и оптималног протокола. Будућност побољшаног третмана 
лежи у стратегији мултиинституционалних студија да би се усвојио 
развијени систем дијагностике и лечења малигних тумора темпоралне 
кости. Кључне  речи: малигни  тумори, темпорална  кост,  терапија.
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Увод

   Малигни тумори предела темпоралне кости су доста ретки. Учесталост 
малигних тумора темпоралне кости износи око 0,2% свих малигних 
тумора главе и врата. Овај број укључује и малигне туморе коже ушне 
шкољке, који се потом шире у предео темпоралне кости, али и туморе 
звуковода, средњег ува и мастоида, врха петрозне кости и метастатске 
промене темпоралне кости.
   Малигнитети темпоралне кости најчешће настају у пределу ушне шкољке 
и ретроаурикуларне регије, зато што су ова места највише изложена 
сунчевим зрацима током више година. У овим регијама се јавља најчешће 
базоцелуларни и планоцелуларни карцином. Ако се ови тумори занемаре 
и не лече на време, ова врста карцинома се може проширити медијално 
према звуководу. Најчешћи тип примарног карцинома звуковода јесте 
сквамоцелуларни карцином. Сквамоцелуларни карцином темпоралне 
кости постаје од карцинома звуковода или карцинома средњег ува. 
Хронични отитис и инфламација, холестетаом или све заједно, 
представљају најчешће удружени ризик за настајање овог обољења.
 Аденокарцином, меланом, рабдомиосарком, остеосарком, лимфом, 
аденоидцистични и карцином ацинусиних ћелија јесу други 
типови малигнитета који се јављају у темпоралној кости. Код деце, 
рабдомиосарком је најчешћи малигнитет темпоралне кости. Око 10% 
свих рабдомиосаркома јављају се у пределу ува. Тумори као 
што су менингиоми, хордоми, малигнитети паротидне жлезде и 
назофарингеални карциноми могу да се шире и захватају темпоралну 
кост с примарне локализације. Темпорална кост такође може бити и 
место метастатских промена код лимфома или малигних болести плућа, 
дојке, бубрега или простате. 
 Пошто су малигни тумори темпоралне кости изузетно ретки, 
одређивање учесталости специфичних етиолошких фактора за ову 
регију је веома тешко. Међутим, популација са изразито белим теном 
склонија је развијању немеланоматозних кожних карцинома ове регије, 
нарочито у регијама које су изложене ултравиолетном зрачењу. Генетска 
предиспозиција према карциномима коже такође може имати важну 
улогу, која се манифестује као појава карцинома коже на местима која 
нису изложена сунцу. Хронични отитис и холестеатом су заједнички 
узроци код неких пацијената са малигнитетом темпоралне кости и 
могли би се посматрати као значајан етиолошки фактор [1, 2]. Хронични 
супуративни отитис и хронична инфламација могу довести до сквамозне 
метаплазије [3]. 
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Хумани папилома вируси се сматрају узрочницима сквамоцелуларних 
карцинома средњег ува [4] (слика 1).

 

Слика 1. Патохистолошки препарат 
планоцелуларног карцинома средњег ува

  Темпорална кост је сложена структура која се састоји из три дела: 
скваме, тимпаналног и петрозног дела. Сквамозни део темпоралне кости 
формира мали део коштаног дела звуковода, зигоматични наставак и 
део мастоидног наставка. Горњи део скваме темпоралне кости пружа 
заштиту темпоралног режња ЦНС-а и везује се за паријеталну и 
окципиталну кост. Тимпанални део је сачињен углавном од коштаног 
канала звуковода задњег зида мандибуларне јаме. Средње уво је простор 
између скваме и темпоралног дела, латерално, и петрозног дела, 
медијално. Петрозни део темпоралне кости сачињавају отичка капсула 
и унутрашњи слушни ходник. Звуковод се простире од ушне шкољке 
до бубне опне. Латерални хрскавичави део се сустиче с коштаним 
делом у делу коштано-хрскавичаве везе на око трећини укупне дужине 
звуковода, гледано с латералног аспекта. Предњи хрксавичави зид 
садржи бројне мале дефекте који су испуњени везивним ткивом и ти 
делови се називају Санторинијеве инцизуре, одакле се тумор лако шири 
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директно према перипаротидном ткиву. Унутар коштаног дела је још 
један потенцијални пут ширења тумора, и то је Хушкеов отвор, који 
представља дефект коштаног прстена лоциран на доњем зиду. Предњи 
зид канала је у блиском контакту с темпоромандибуларним зглобом, а 
предње-доњи део зида је у блиском контакту с паротидном жлездом.
 Темпорална кост садржи многе виталне структуре или се ослања на њих, 
укључујући артерију каротис интерну, булбус вене југуларис, кавернозни 
синус и сигмоидни синус. Танак слој кости дели средње уво и мастоидну 
шупљину од средње и задње лобањске јаме. Друге важне структуре које 
се налазе унутар темпоралне кости јесу ланац слушних кошчица, кохлеа, 
Еустахијева туба, кохлеарни, вестибуларни, фацијални, тригеминални, 
каротикотимпанални, петрозни живац и хорда тимпани.
 Сложена анатомија темпоралне кости чини тешко предвидивим начин и 
путању ширења малигнитета. Тумори коже око ушне шкољке могу да се 
шире кроз мека ткива врата и ува. Мека ткива су лоша баријера ширењу 
тумора, тако да тумори коначно могу да се прошире дуж удубљења ушке 
све до звуковода. Хрскавица звуковода је минимална баријера за ширење 
тумора ове регије. Санторинијева инцизура, Хушкеов отвор и коштано-
хрскавичава веза звуковода представљају просторе за директно ширење 
према перипаротидним ткивима и темпоромандибуларном зглобу.
 Карциноми звуковода могу да се шире постериорно кроз мека ткива 
у ретроаурикуларни сулкус изнад кортекса мастоидне кости. Коштани 
канал је много боља баријера ширењу тумора, међутим, ерозијом кроз 
задњи зид коштаног дела звуковода тумор доспева у предео мастоидне 
шупљине. Ширење тумора звуковода медијално може да се прошири 
према бубној опни и кроз њу, чиме доспева у просторе средњег ува. 
Једном када тумор доспе до простора средњег ува, наилази на много 
чвршћу кост отичне капсуле, која онда представља знатно бољу баријеру 
даљем ширењу тумора.
 У средњем уву и мастоиду, тумор се лако шири кроз Еустахијеву тубу, 
округли и овални прозор, неуроваскуларним путем и неометано може да 
расте у пнеуматизованим просторима мастоидне шупљине. Еустахијева 
туба и неуроваскуларне структуре средњег ува потенцијално могу 
да омогуће ширење тумора изван темпоралне кости, у просторе 
инфратемпоралне јаме, назофаринкс и врат.
 Агресивни тумори могу да доведу до ерозије тегмента тимпани или 
мастоида у делове средње и задње лобањске јаме. Такође може бити 
захваћен и сигмоидни синус. Дура потенцијално може бити резистентна 
на даље ширење тумора, али њено захватање је лош прогностички знак. 
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Фацијални живац и стиломастоидни отвор су путеви за метастаско 
ширење у мека ткива врата и паротидне жлезде. Проксимално ширење 
дуж фацијалног живца води ка ширењу тумора у унутрашње уво и задњу 
лобањску јаму [5] (слика 2).
 

Слика 2. Карцином спољашњег слушног ходника и средњег ува

Захваћеност лимфних чворова ове регије је ретка у раном стадијуму 
обољења, али може да се јави у око 10–20% случајева код узнапредовалих 
карцинома [6]. Лимфна дренажа ушне шкољке и звуковода шири се 
према напред у перипаротидне лимфне чворове и у паротидну жлезду 
[7]. Дренажни пут може такође да иде дуж ланца лимфатика уз вену 
југуларис или у лимфатике који су над мастоидом. Лимфна дренажа 
медијалног дела звуковода и средњег ува је у ретрофарингеалне и дубоке 
чворове врата. Лимфна дренажа унутрашњег ува је непозната. Удаљене 
метастазе малигних тумора темпоралне кости су ретке.
 Пацијенти с карциномом темпоралне кости су најчешће средње животне 
доби, око 60 година старости или старији, али се могу срести у свим 
узрасним групама, као и код деце. Најчешћи симптоми укључују хроничан 
бол у уву, секрецију из ува, крварење и губитак слуха. Клинички знаци 
показују отореју, тумефакт, оток лица, парезу личног живца и дефиците 
других кранијалних живаца. Пацијенти се јављају обично након дужег 
низа година с поменутим симптомима. Најчешће јављање пацијената 
лекару након појаве првих симтпома па до примарног третмана болести 
је у просеку око четири године.
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 Пацијенти с карциномом темпоралне кости су најчешће 
средње животне доби, око 60 година старости или старији, 
али се могу срести у свим узрасним групама, као и код деце. 



   Клинички преглед треба да обухвати инспекцију ушне шкољке, звуковода 
и средњег ува у сврху претраге за улцерозним променама, туморским 
израштајима, отоком или индурацијом меких ткива. Потребан је 
темељан преглед кранијалних живаца. Инспекција и констатовање да ли 
постоји фацијална слабост су веома значајни. У даљем дијагностичком 
поступку неопходно је начинити аудиолошку обраду у случају сумње на 
ослабљен слух. Обавезан је комплетан преглед главе и врата. Од изузетне 
важности су радиолошке претраге темпоралне регије применом ЦТ и 
МР. Опште стање пацијента се мора такође узети у обзир, јер нека стања 
могу да буду одлучујућа кад је у питању избор одговарајућег терапијског 
модалитета и коначног резултата лечења [8, 9, 10, 11, 12, 13] (слика 3). 

Слика 3. ЦТ темпоралне кости: малигни тумор 
десне стране с интракранијалним ширењем
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Третман малигних тумора темпоралне кости

 Сви пацијенти код којих не постоји контраиндикација за оперативно 
лечење требало би да се подвргну хируршком захвату. Примарна 
радиотерапија је недовољно ефикасна за излечење, међутим, у 
екстремним случајевима, код којих није могуће спровести хируршки 
третман, палијативна радиотерапија и хемотерапија могу бити понуђене 
као избор у лечењу. Такође, узнапредовали тумори с интракранијалним 
ширењем имају лошу прогнозу и третман би требало да буде ограничен 
на палијативни део, с мање екстензивним хируршким процедурама [14].
 Примарна радиотерапија је неефикасна као могући избор лечења. 
У најекстремнијим случајевима, када постоји контраиндикација за 
хируршко лечење, палијативна радиотерапија и хемотерапија могу 
се предочити као додатни модалитет лечења. У литератури се описује 
бенефит од радиотерапије у времену преживљавања, али још увек нема 
добро контролисаних студија које би то и потврдиле [15]. Постоперативна 
радиотерапија се препоручује код узнапредовалих малигних тумора 
темпоралне кости [16]. Већина аутора саветује пуну дозу радиотерапије 
код Т3 и Т4 тумора према Питсбург систему класификације малигних 
тумора. Неки аутори препоручују радиотерапију и код Т2 тумора. 
Темпоралну кост и врат треба третирати са 50–60 Греја за туморе Т3 и Т4 
стадијума. Зрачење може бити индиковано и за мање туморе темпоралне 
регије [17] (слика 4). 

Слика 4. Клинички налаз након спроведене хируршке и 
зрачне терапије карцинома средњег ува
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Слика 4. Клинички налаз након спроведене хируршке и 
зрачне терапије карцинома средњег ува 

  
Преоперативна хемотерапија је описана у студији 

пацијената који су третирани преоперативно 
хеморадиотерапијом 5-флуороурацилом или 
флуоропиримидином и спољашњом радиотерапијом у дози 
од 40 Греја.  

 Уопштено гледајући, сви пацијенти који су доброг општег 
стања треба да се подвргну хируршком третману. Под 
оптималном хирургијом се подрзумева уклањање 
карцинома „у једном блоку“ зато што се позитивне маргине 



Преоперативна хемотерапија је описана у студији пацијената који су 
третирани преоперативно хеморадиотерапијом 5-флуороурацилом 
или флуоропиримидином и спољашњом радиотерапијом у дози од 40 
Греја. 
 Уопштено гледајући, сви пацијенти који су доброг општег стања треба 
да се подвргну хируршком третману. Под оптималном хирургијом се 
подрзумева уклањање карцинома „у једном блоку“ зато што се позитивне 
маргине оперативног поља повезују с лошом стопом преживљавања. 
Ресекционе процедуре које се раде код тумора темпоралне кости 
укључују модификовану латералну ресекцију темпоралне кости, 
латералну ресекцију темпоралне кости, субтоталну ресекцију кости и 
тоталну ресекцију темпоралне кости. Различити хирурзи примењују 
специфичне процедуре и номенклатуру. Допунске хируршке процедуре 
које укључују дисекцију врата, паротидектомију или краниотомију 
требало би радити када постоји јасна индикација. Узнапредовали тумори 
с пропагацијом интракранијално имају лошу прогнозу и третман би 
требало да буде усмерен на палијативне методе са мање екстензивним 
хируршким приступима [18, 19].
 Добра одлука о степену узнапредовалости тумора и опште стање 
пацијента помажу хирургу у планирању операције. Циљ треба да буде 
уклањање тумора у целости, уз чување свих виталних структура и 
кранијалних нерава кад је год то могуће. Преоперативно планирање 
подразумева мапирање ширења тумора како клиничким прегледом, 
тако и радиолошким техникама. Продор тумора у регије артерије 
каротис интерне, сигмоидног синуса или вене југуларис захтевају даљу 
дијагностику, као што су балон тест оклузије са ЦТ скенирањем, те се на тај 
начин долази до податка у каквом је стању контралатерална церебрална 
артерија, или ангиографија с венском фазом, да се установи доминантна 
страна изливања крви из мозга. Консултација с неурохирургом мора 
бити обавезна уколико се сумња на захватање дуре. Опште стање 
пацијента има одлучујућу улогу у планирању могућности извођења 
саме хируршке процедуре, постоперативног опоравка, зарастања ране и 
постоперативне рехабилитације.
 Модификована латерална ресекција темпоралне кости подразумева 
уклањање звуковода, а бубна опна, уколико није захваћена тумором, 
остаје интактна. Овај тип ресекције је сврсисходан код тумора конхе 
ушне шкољке уколико није захваћен звуковод. 
Латерална ресекција темпоралне кости укључује ресекцију звуковода, 
бубне опне, малеуса и инкуса. Границе за ову процедуру су кавитет 
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средњег ува и стапес медијално, мастоидна шупљина позади, 
епитимпанум и зигом с горње стране, темпоромандибуларни зглоб 
напред и медијални тимпанални прстен или инфратемпорална јама у 
доњем делу. Латерална ивица зависи од ширења примарног процеса. 
Отичка капсула и фацијални живац се чувају. Овај вид ресекције је 
индикован код тумора стадијума Т1 и Т2 (слика 5). 

Слика 5. Субтотална латерална ресекција темпоралне 
кости и приказ виталних структура врата
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Латерална ресекција темпоралне кости почиње дугим ретроаурикуларним 
резом од темпоралне јаме до врата. Ако се ушна шкољка чува, други 
рез се прави латерално од ушне шкољке па све до лезије. Ако се ушка 
ресецира, други рез се прави преаурикуларно и спаја се са задњим резом 
укључујући у себи и ушну шкољку и кожу између оба реза. Начини 
се потом кортикална мастоидектомија и идентификује се фацијални 
живац. Изводи се широка мастоидектомија од зигоматичног корена 
до дигастричног гребена. Начини се задња тимпанотомија и раздвоји 
се инкудостапедијални зглоб. Задња тимпанотомија се потом шири 
надоле и према напред све до фацијалног нерва и медијално до анулуса 
све док се простор не прошири до предњег зида звуковода, односно до 
темпоромандибуларног зглоба. Паротидектомија се начини „у блоку“.
 Субтотална латерална ресекција темпоралне кости се користи када 
је тумор инвадирао медијално и захватио бубну опну или је ушао у 
мастоидну шупљину (Т3 стадијум). Простор који обухвата субтотална 
ресекција темпоралне кости јесте онај као код латералне ресекције 
темпоралне кости уз додатну ресекцију отичке капсуле, медијалног зида 
средњег ува и мастоида. Ивице ресеката су сигмоидни синус и задња 
дура лобањске јаме позади, средња лобањска јама горе, артерија каротис 
интерна према напред, булбус вене југуларис доле и врх петрозне 
кости медијално. У зависности од проширености туморског процеса, 
ресекат може укључити и кондил мандибуле, фацијални нерв, дуру, 
сигмоидни синус и садржај инфратемпоралне јаме. Каротидна артерија 
се скелетизује и представља медијалну границу ресекције.
 Уколико тумор захвати булбус вене југуларис, обавезно је лигирање доње 
југуларне вене и проксимална контрола сигмоидног синуса. Фацијални 
живац се традиционално жртвује, с проксималним ивицама које улазе 
у лабиринт или сегмент унутрашњег слушног канала. Међутим, хирург 
се може одлучити да сачува фацијални живац ако исти није засигурно 
захваћен туморским процесом. Медијални аспект ресекције у односу 
на отичку капсулу зависи од проширености тумора. Ширење тумора 
у протимпанум, Еустахијеву тубу или захватање артерије каротис је 
повезано с ресекцијом инфратемпоралне јаме. Темпорални мишић се 
одиже и уклања се зигоматични лук. Мандибуларни кондил се ресецира. 
Величина ресеката се заснива на ширењу процеса и може да укључује 
идентификацију птеригоида, мандибуларног живца, хоризонталног дела 
каротидне артерије, а долази у обзир и темпорална краниотомија. 
Тотална ресекција темпоралне кости се користи код тумора стадијума 
Т4. Међутим, ова процедура је повезана са значајним морбидитетом
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и не може битно да побољша ниво преживљавања. Тотална ресекција 
темпоралне кости укључује субтоталну ресекцију темпоралне кости с 
додатном ресекцијом петрозног апекса. Могуће је начинити и изолацију, 
мобилизацију, презервацију или ресекцију артерије каротис интерне. 
Сигмоидни синус, вена југуларис, артерија каротис, дура и кранијални 
нерви се уклањају у зависности од тога који је део захваћен туморским 
процесом (слика 6). 

Слика 6. Тотална латерална ресекција 
темпоралне кости и реконструкција

 Интрапаротидни лимфни чворови су први ешалон дренаже карцинома 
звуковода и средњег ува. Адекватна ресекција према напред рутински 
обухвата ресекцију паротидне жлезде, темпоромандибуларног зглоба и 
кондила. Идеално, ово треба урадити „у блоку“, заједно с темпоралном 
кости. Суперфицијална паротидектомија подразумева презервацију 
фацијалног живца за Т1 и Т2 туморе. Ако се ресецира фацијални живац 
за узнапредовале туморе, онда се начини и тотална паротидектомија.
 Иако су метастазе у врату код ове врсте тумора неуобичајене, дисекције 
врата се раде рутински. Нарочито код узнапредовалих карцинома, 
дисекција врата омогућава боље „сагледавање“ обољења и пружа бољу 
контролу великих крвних судова, као и приказивање базе лобање. 
Међутим, присуство метастаза у врату знак је лоше прогнозе болести и 
сама дисекција не побољшава преживљавање. Иако је захваћеност дуре 
и мозга најава лоше прогнозе, агресивни приступ подразумева ресекцију 
дуре и малог дела темпоралног режња мозга до у здраво.
 Реконструкција фацијалног живца се не ради рутински код малигних
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лезија ове регије. Решавање парализе фацијалног живца подразумева 
графтовање с хипоглосусом, укрштени фацијални графтинг и статичке 
процедуре. Екстензивне ресекције воде ка великим дефектима меких 
ткива. Режањ темпоралног мишића се користи код мањих и средњих 
дефеката. Мукокутани петељкасти режањ трапезоидног мишића је 
одлично решење за реконструкцију меких ткива и дефеката коже. Режањ 
пекторалног мишића тешко може да досегне медијалне ивице ресекције. 
Слободни режањ абдоминалног ректуса и радијалног режња подлактице 
нарочито су добри за ову регију. Дефекти дуре се решавају или примарно 
или графт реконструкцијом.
  Постоперативна нега се састоји у пажљивом проматрању компликација 
ране, виталности режња, интракранијалних компликација и 
компликација с неуролошким дефицитима. Ако је дура ресецирана 
и реконструисана, мора се обратити пажња на истицање ликвора. 
Уколико се отвори отичка капсула потребна је супортивна терапија 
за мучнину, повраћање и вртоглавицу. Обавезна је нега ока уколико 
постоји парализа фацијалног живца. Ресекција десетог кранијалног 
живца захтева рехабилитацију гутања и говора и опсервацију проблема 
са аспирацијом и дисањем. Уколико је уклоњен темпоромандибуларни 
зглоб, мандибула се мобилише рано да не би дошло до контралатералне 
дисфункције.
 Третман компликација зависи од степена ресекције и евентуално 
радиотерапије. Могу да настану постоперативни губитак слуха, парализа 
фацијалног живца, вртоглавица и други неуролошки дефицити. 
Ресекција дуре може да буде удружена са истицањем цереброспиналне 
течности, менингитисом и интракранијалним компликацијама. 
Озбиљне компликације могу да настану због трауме или ресекције 
артерије каротис. Компликације након радиотерапије су фиброза меких 
ткива, деструкција пљувачних жлезда, остеорадионекроза темпоралне 
кости и могуће последице оштећења централног нервног система у пољу 
зрачења. 
 Прогноза је повезана с примарним исходиштем, хистолошким типом 
и третманом малигног тумора темпоралне кости. Прогноза резултата 
лечења за ране карциноме је добра; они приказују ниво преживљавања 
80–100%. Узнапредовали стадијуми карцинома темпоралне кости након 
адекватне хирургије и радиотерапије показују ниво преживљавања 
50–80%. Изразито узнапредовале лезије имају лошу прогнозу упркос 
агресивном третману, и крећу се 0–40% преживљавања током две године. 
Хирургија након некомплетне ресекције удружена је с још лошијом
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прогнозом. Мастоидектомија или лимитирана ексцизија начињена 
у институцијама које се не баве овом врстом патологије удружена је 
с преоперативном компликацијама у смислу одређивања стадијума 
болести, прекинутим ивицама тумора, што захтева да хирург оперише 
у инфламираном пољу с поремећеним оријентационим тачкама. 
Позитивне ивице, метастазе, захваћеност дуре и узнапредовала болест 
удружене су с лошом прогнозом [20, 21].
 Оптимални третман карцинома темпоралне кости и даље остаје нејасан, 
зато што и даље нису сасвим јасни ставови и ТНМ класификација, корист 
преоперативне радиолошке евалуације, проширеност и номенклатура 
хируршких процедура и коришћење адјувантне радиотерапије. 
Ограничен број случајева с малигнитетима темпоралне кости у свакој 
појединачној институцији ограничава доношење дефинитивних 
закључака и оптималног протокола. Будућност побољшаног третмана 
лежи у стратегији мултиинституционалних студија да би се усвојио 
развијени систем дијагностике и лечења малигних тумора темпоралне 
кости [22, 23, 24]. 
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Abstract

 Carcinoma of the temporal bone is rare, accounting for fewer than 0.2% of all 
tumors of the head and neck. This number includes cancers arising from skin 
of the pinna that spread to the temporal bone; primary tumors of the external 
auditory canal, middle ear, mastoid, or petrous apex; and metastatic lesions to 
the temporal bone.

 All patients who are medically able should undergo surgical treatment. Pri-
mary radiation is ineffective for curative treatment. In the most extreme cases 
in which contraindications to surgery are serious deterrents to surgery, pal-
liative radiation and chemotherapy may be offered. Advanced tumors with 
intracranial invasion have a grave prognosis, and treatment should probably 
be limited to palliation with less extensive surgical procedures.

 The optimal management of temporal bone cancer remains unclear because 
of continued debate regarding staging, the utility of preoperative radiographic 
evaluation, the extent and nomenclature of surgical procedures, and the use 
of adjuvant radiation. The limited number of cases of temporal bone malig-
nancies at each individual institution precludes definitive conclusions regard-
ing the optimum protocol for management. The future of improved treatment 
strategies lies in a multi-institutional effort to adopt a staging system and de-
velop prospective trials. Key words:  malignant  tumor,  temporal  bone,  ther-
apy. 

 Проф. др Драган Данкунц
                                                          Клиника  за уво, грло и нос,

                                             KCV, Хајдук  Вељкова  1, Нови  Сад
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МЕЛАНОМИ УВА И ТЕМПОРАЛНЕ КОСТИ 

Дејан Николић
 
Медицински факултет у Београду, Универзитета у Београду, Србија
Клиничко-болнички центар “Бежанијска коса“, Београд, Србија

Сажетак

  Прво присуство меланома откривено је још пре 2.400 година на костима 
мумија Инка. 
  Хирургија је дуго углавном била једина успешна метода лечења меланома 
у раној фази откривања тумора, али први лекови који су се показали 
као успешни у лечењу метастатског меланома били су: дакарбазин 
(1975), интерлеукин (1992), ипилимумаб и вемурафениб (2011), као и 
комбинације лекова дабрафениб–кобиметиниб (2014) и ипилимумаб–
ниволумаб (2016). 
 Највећу инциденцу за меланом имају Нови Зеланд и Аустралија, а 
најмању Мароко и Гана. Ризик за настанак меланома растe из године у 
годину, нарочито у слабије развијеним земљама. 
Према подацима из литературе, у периоду 1993–2013. године, број 
пацијената оболелих од меланома ува износи 858 (30 студија). Ушна 
шкољка била је најчешћа локализација за суперфицијални меланом (2,01 
мм), при чему је проба стражарских лимфних чворова обављена у 45% 
(8% +). 
 Тренд операција последњих година према подацима из литературе 
јесте смањење ивица ресекција од ивице тумора сходно анатомској 
локализацији, уз презервацију перихондријума и хрскавице. 
Проценат меланома ушне шкољке је 1–4% у поређењу с укупним бројем 
меланома, и нема добру прогнозу осим уколико је реч о веома танком 
меланому или меланому ин ситу, где проценат преживљавања (меланом 
ува) износи 33%. 
 Меланом темпоралне кости је веома ретко обољење и до сада су описана 
свега три пацијента која су имала меланом темпоралне кости у последњих 
25 година. 
 Неопходан је мултидисциплинаран начин лечења пацијената с 
меланомом ува и темпоралне кости. Кључне речи: историја меланома, 
меланом ува, меланом темпоралне кости
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Историјат

 Први подаци који дају опис метастатског меланома откривени су 1960. 
године, радиокарбонском анализом костију мумија Инка од пре 2.400 
година, када је потврђено да је реч о присуству метастатског меланома 
на костима мумија (које се чувају у Природњачком музеју у Лондону) [1].
Први научник који је оперисао меланом био је Џон Хантер (John Hunt-
er), а исечак меланома чува се у музеју Royal College of Surgeons of Eng-
land. Рене Лаенек (Rene Laennec), француски научник и проналазач 
стетоскопа, 1804. године описао је меланом као засебан ентитет, док је сер 
Вилијам Норис (Sir William Norris) публиковао први запис о меланому 
на енглеском језику, при чему је посебна пажња посвећена генетској 
предиспозицији за настанак меланома.
 Шкотки лекар Вилијам Хендли (William Handley), research fellow 
болнице Мидлесекс у Лондону, проучавајући током две године начине 
метастатског ширења карцинома дојке, анализирао је и путеве ширења 
метастаза меланома на нози и дошао до закључка да је ексцизија тумора 
до 2 инча, односно 5 цм, у здраво од ивице тумора и до мишићне 
фасције уз дисекцију регионалних лимфних подручја, метода избора код 
хирургије меланома. То је и објављено у часопису Lancet, 1907. године.
 Волис Кларк (Wallace Clark) промовисао је процену преживљавања 
оболелих од меланома у зависности од степена инвазије коже и 
поткоже тумором, скалом I–IV, док је Александер Бреслов (Alexander 
Breslow) дебљину тумора представио као главни фактор предикције 
преживљавања пацијената с меланомом, при чему се дебљина меланома 
рачуна од грануларног слоја епидермиса наниже у дубину коже.
  Дејвид Мортон (David Morton) направио је концепт мапирања лимфних 
чворова који су први на удару лимфне струје, тзв. стражарских лимфних 
чворова (SLNB), уз адекватну хируршку интервенцију у зависности од 
налаза, који у значајној мери смањују обим и последични коморбидитет 
код пацијената који болују од меланома.
 Годинама је хирургија углавном била једина успешна метода лечења 
меланома, и то само у раној фази откривања тумора. Први лекови који 
су се показали као успешни у лечењу метастатског меланома били су: 
дакарбазин (одобрен од стране Агенције за храну и лекове САД, 1975), 
интерлеукин (одобрен од стране Агенције за храну и лекове САД, 1992), 
ипилимумаб и вемурафениб (2011) и комбинације лекова дабрафениб– 
кобиметиниб (одобрен од стране Агенције за храну и лекове САД, 2014) 
и ипилимумаб– ниволумаб (2016).
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Упркос давним историјским чињеницама, треба споменути да је крајем 
2012. године у Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“ одржан 
састанак са темом „Меланоми неуобичајених локализација“, на којем 
је иницирано оснивање Националног удружења за меланом, данашњег 
Интерсекцијског одбора за меланом и друге малигне туморе коже 
Српског лекарског друштва.

Инциденција
 
 Уколико поредимо број новооткривених пацијената с раком у односу 
на различите регионе у свету, можемо закључити да највише оваквих 
пацијената има у слабије развијеним земљама, где је и животни век 
много краћи него животни век популације у развијеном дела света. 
Просечна старост пацијената у развијеном делу света износи 77 година, у 
неразвијеном делу света 66, а у Централној и Источној Европи 69 година, 
тек нешто изнад најнижег просека. Број новооткривених пацијената с 
малигним туморима из слабије развијених земаља скоро је 50% већи у 
односу на пацијенте из боље развијених земаља, а број смртних исхода 
је скоро 100% већи код ових пацијената [2].
 Највећу инциденцу за меланом имају Нови Зеланд и Аустралија [3], 
а најмању Мароко и Гана, при чему треба напоменути да је ризик за 
настанак меланома рапидно растао из године у годину, тако да од 1 : 
1.500 из 1935. године, долазимо до податка да је сваки 50 становник у 
ризику за настанак меланома.

Преглед из литературе

 Меланом је најзлоћуднији тумор људског организма, а може се 
излечити уколико се открије на време. Прегледом ПабМеда, након 
уношења кључних речи као што су „лечење метастатског меланома“, 
долазимо до информације да је о тој теми објављено преко 14.000 
публикација, од чега преко 1.800 по типу ревијалних чланака, док се у 
више од 400 публикација описује начин лечења метастатског меланома 
моноклонским антителима, а у 13 радова обрађује се начин лечења 
метастатског меланома вемурафенибом.
 Водећи водичи за меланом су: у САД – NCCN, у Аустралији – ACN, 
у Европи – ESMO, а у Србији – Национални водич за меланом СЛД-а. 
Претраживањем интернета по питању метастатског меланома долазимо
до много различитих страница које се баве овом проблематиком у.
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оквиру различитих удружења, фондација или асоцијација.
 У оквиру ових података пацијентима се, осим уопштених чињеница 
о меланому и различитих врста подела метастатских меланома, као 
и начина праћења пацијената који болују од ове врсте болести, могу 
наћи и подаци о различитим клиничким истраживањима везаним за 
лечење метастатског меланома, уз информације о начину укључивања у 
споменуте студије.

Национални водич за меланом

  Коришћењем Водича добре клиничке праксе у онкологији за 2017. 
годину можемо потврдити да је сваки меланом, након адекватне 
хируршке ексцизије, у зависности од дебљине тумора по Бреслову, 
присутности улцерације и митотске активности, на основу ових и 
осталих параметара неопходно класификовати у одређени клинички 
стадијум болести (слика 1)

Слика  1.  Стадијуми развоја меланома

 Године 2014. формирана је радна група на нивоу Србије за израду 
националног водичаза лечење меланома [4], где су инкорпорирани 
подаци свих светских водича и усклађени с нашим условима. На 
основу класификације доказа А, B или C, при чему је А доказ који је 
најпоузданијег степена, израђени су степени препоруке 1–3, где ниво 
препоруке 1 подразумева неопходност извођења процедуре, а степен 3 
да се та процедура не може препоручити [4]. Национални водич се може 
наћи на сајту СЛД-а.
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Иницијалне дијагностичке процедуре које подразумевају неопходност 
извођења код пацијената у стадијуму IB до IIB јесу: целокупни клинички 
преглед, ултразвучни преглед регионалних лимфних подручја и проба 
стражарских лимфних чворова.
 Као и у ЕСМО водичу, и у овом водичу приоритет је дат дебљини 
меланома по Бреслову, улцерацији тумора и митотском индексу, с 
циљем правилног класификовања одређеног стадијума болести, као 
ниво доказа А и степена препоруке I, ради прогнозе петогодишњег и 
петнаестогодишњег преживљавања пацијената оболелих од меланома.
Уколико говоримо о хирургији меланома, треба напоменути да, поред 
ексцизије меланома, код промена суспектних на меланом постоје 
и инцизионе биопсије, које се обављају веома ретко а с циљем ХП 
верификације.
 Степен највишег приоритета IА подразумева радикалну ексцизију 
промене суспектне на меланом, док је ексцизија 1–3 мм у здраво од 
ивице тумора степена приоритета IIА. Неопходна ексцизија меланома 
ин ситу је 5 мм, дебљине до 1 мм – 1 цм, а дебљине преко 2 мм потребна је 
ексцизија 2 цм. Различитим студијама је показано да ширина ексцизије 
већа од 2 цм нема улогу у укупном преживљавању и јављању рецидива, 
што показује и последња студија на 989 пацијената са 11-годишњим 
праћењем, која је пре неколико година обављена у Шведској [5, 6].
Након добијеног ХП налаза, меланом је неопходно класификовати према 
пТНМ класификациј.

Меланом ува

 Према подацима из часописа публикованих 2015. и претрагом 
литературе у двадесетогодишњем периоду, од 1993. до 2013. године 
[7], долазимо до податка о 858 пацијената оболелих од меланома ува, 
који су описани у 30 студија, при чему је ушна шкољка била најчешћа 
локализација за суперфицијални меланом ( слика 2), с просечном 
дебљином по Бреслову 2,01 мм [8]; стражарска проба обављена је у 45% 
случајева, а у 8% случајева нађени су позитивни лимфни чворови [9].
Тренд операција последњих година, према подацима из литературе, 
јесте смањење ивица ресекција од ивице тумора сходно анатомској 
локализацији, уз презервацију перихондријума и хрсаквице [10], с 
обзиром на поређење процента петогодишњег преживљавања пацијената 
с минималним (ексцизија до у здраво) и максималним радикалитетом
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Слика 2. Меланом на кожи ушне шкољке

хируршких интервенција (парцијална или тотална ампутација ушне 
шкољке), при чему је локални флап била најчешћа реконструктивна 
операција. Свакако да је тренд радикалности код меланома ува у 
значајној мери сведен на минимум и због проналаска биолошких лекова 
за меланом, који могу значајно помоћи дужем преживљавању ових 
пацијената.
 Треба напоменути да се меланом ушне шкољке јавља у 1–4% у односу 
на укупан број меланома, а у односу на број меланома главе и врата тај 
постотак износи 7–20%. Прогностички гледано, меланом ува нема добру 
прогнозу, осим уколико је реч о веома танком меланому или меланому 
ин ситу, где је преживљавање 33%. Као меланом скалпа, спада у туморе 
високоризичне регије, с веома лошом прогнозом.
Анализом више радова који се баве проблематиком меланома ува од 
1991. па до данас, можемо доћи до закључка да СЛНБ код меланома 
ува нема исти прогностички значај као код осталих локализација и не 
утичне на укупно преживљавање [11]. СЛНБ је неопходно радити код 
меланома дебљине веће од 1 мм, или мање од 1 мм уколико је ниво
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потребна је ексцизија 2 цм. Различитим студијама је 
показано да ширина ексцизије већа од 2 цм нема улогу у 
укупном преживљавању и јављању рецидива, што показује 
и последња студија на 989 пацијената са 11-годишњим 
праћењем, која је пре неколико година обављена у 
Шведској [5, 6]. 

Након добијеног ХП налаза, меланом је неопходно 
класификовати према пТНМ класификациј 

 
МЕЛАНОМ УВА 
 

Према подацима из часописа публикованих 2015. и 
претрагом литературе у двадесетогодишњем периоду, од 
1993. до 2013. године [7], долазимо до податка о 858 
пацијената оболелих од меланома ува, који су описани у 30 
студија, при чему је ушна шкољка била најчешћа 
локализација за суперфицијални меланом ( слика 2), с 
просечном дебљином по Бреслову 2,01 мм [8]; стражарска 
проба обављена је у 45% случајева, а у 8% случајева нађени 
су позитивни лимфни чворови [9]. 
 
 

 



инвазије коже по Кларку IB и тумор има више од једне митозе или 
улцерацију. Код позитивних стражарских лимфних чворова неопходна 
је дисекција регионалних лимфних чворова.
 У складу с нивоом доказа А и степеном препоруке IA, елективна 
дисекција регионалних лимфних чворова није индикована без обзира 
на дебљину меланома уколико СНЛБ није позитиван [4].
Код локалних рецидива, сателитских промена или in transit метастаза 
ради се ексцизија in toto свих промена, у зависности од процене 
операбилности, а по степену препоруке IIА.
 Код меланома коже лица, паротидомасетеричне регије и поглавине 
испред ушне шкољке, с позитивним лимфним чворовима у паротидној 
жлезди или на врату, ради се тотална паротидектомија са селективном 
дисекцијом I–IV нивоа врата. Код меланома који је лоциран иза ушне 
шкољке и има позитивне лимфне чворове, ради се дисекција врата II–IV 
нивоа. Меланом доње трећине врата с позитивним лимфним чворовима 
захтева дисекцију врата III–IV нивоа. Степен препоруке је IIА, односно 
IIB. Код свих пацијената с метастатским меланомом треба искористити 
могућност хируршког лечења док год је то могуће, нарочито уколико се 
ради о солитарним метастазама. 

Меланом темпоралне кости

 Меланом темпоралне кости је веома ретко обољење и до сада су у 
последњих 25 година описана свега три пацијента који су имали меланом 
темпоралне кости, од чега два пацијента у 2015. години [12, 13].

Онколошке контроле

 Код свих пацијената IIB–IV стадијума препоручује се праћење сваких 
три до шест, односно 12 месеци, уз контролни снимак плућа, односно 
ЦТ или ПЕТ ЦТ у зависности од потребе [4].
  Свакако да је неопходан мултидисциплинаран начин лечења пацијената 
с меланомом, уз приказивање пацијената конзилијуму за меланом и 
одлуку овог конзилијума о даљем терапијском третману.

Медикаментозно лечење

 Медикаментозна терапија меланома је у последњих шест година 
напредовала, па биолошка терапија представља велику наду за пацијенте 
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који су оперисани од меланома, јер у значајној мери може допринети 
дугогодишњем укупном преживљавању ових пацијената. Иако је 
проналазак претходно поменутих лекова за лечење метастатског 
меланома револуционаран, треба напоменути и да постоје озбиљни 
токсични ефекти које ови лекови имају.
Агенција за лекове и храну САД 2014. године одобрила је лекове 
за местастатски меланом као комбинацију лекова вемурафениб и 
кобиметиниб, где вемурафениб блокира дејство мутираних БРАФ гена, 
а кобиметиниб блокира МЕК гене који помажу раст метастаза, те се 
на тај начин, двоструким дејством, на два различита сигнална пута, 
напредовање болести зауставља на просечни период дужи за пет месеци 
у односу на монотерапију вемурафенибом. Треба напоменути да се 
овај лек даје само пацијентима који имају меланом позитиван на БРАФ 
мутацију.
 Комбинација ниволумаба и иплимумаба доприноси продужењу укупног 
преживљавања за 42% у односу на монотерапију ипилимумабом, 
доказано је у оквиру студије Check Mate 069 [14].
У свету се годишње обави преко 210.000 клиничких студија, од чега се 
нешто мање од половине одвија у САД, због чега они и имају огроман 
напредак у науци. Од укупног броја студија, у 37.508 студија још увек се 
регрутују пацијенти. Од целокупног броја студија, преко 105.000 су по 
типу студије с лековима, а друга половина су тзв. интервентне студије 
(подаци Америчког удружења за клиничка истраживања).
  Пре само 16 година било је акуелно око 4.000 студија, да би се тај број 
повећао на садашњих више од 210.000, од којих скоро 10%, или преко 
20.000, имају неке конкретне закључке који се могу искористити у лечењу 
пацијената. 

Закључак

   Меланом ува и темпоралне кости представља ретко обољење с високом 
стопом смртности, у зависности од дебљине меланома. Неопходан је 
мултидисциплинаран начин лечења пацијената.
 Проналаском иновативних биолошких лекова за меланом могуће је 
значајно продужити укупно преживљавање пацијената оболелих од 
меланома ува и темпоралне кости.
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MALIGNANT MELANOMA OF EAR AND TEMPORAL BONE

Dejan Nikolić

Faculty of Medicine in Belgrade, University of Belgrade, Serbia
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Abstract

The first presence of melanoma was discovered 2400 years ago on the bones 
of Inca mummies.
For many years, surgery was generally the only successful method of treating 
melanoma at an early stage of tumor detection, but the first drugs that proved 
successful in treating metastatic melanoma were: dacarbazine (1975), inter-
leukin (1992), ipilimumab and vemurafenib (2011) and drug combinations 
dabrafenib-cobimetinib (2014) and ipilimumab-nivolumab (2016).
The major incidence of melanoma is New Zealand and Australia, and the 
smallest of Morocco and Ghana. The risk of melanoma is growing year by 
year, especially in less developed countries.
According to data from the literature in the period from 1993 to 2013, the 
number of patients suffering from melanoma of the ear was 858 (30 studies). 
The ear shell was the most common localization for superficial melanoma 
(2.01 mm), where the test of the sentinel lymph nodes was performed in 45% 
(8% +).
The trend of surgery in recent years according to literature data is the reduc-
tion of edges of resections from the tumor edge in accordance with anatomical 
localization with the preservation of pericardium and hrsakvica.
The percentage of melanoma of the ear shell is 1-4% compared to the total 
number of melanomas, and there is no good prognosis, except in the case of 
very thin melanoma or melanoma in situ where survival (melanoma of the 
ear) is 33%. Melanoma of the temporal bone is a very rare disease and so far 
only three patients with melanoma temporal bones have been described for 
the past 25 years.
A multidisciplinary way of treating patients with melanoma of the ear and 
temporal bone is essential. Key words: melanoma history, ear , temporal bone 
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ЕГЗОСТОЗЕ И ОСТЕОМИ СПОЉНОГ 
СЛУШНОГ ХОДНИКА
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Сажетак

 У спољном слушном ходнику могу да се развију различите врсте тумора 
чије су порекло ткива ове регије. Егзостозе и остеоми су најчешћи 
коштани израштаји, спорог су раста, а клиничка слика зависи од 
локализације,  проширености и присуства придружених отолошких или 
системских обољења. Најчешћи симптоми су: наглувост, зујање, бол, 
главобоља, различити неуролошки знаци. Локални, отомикроскопски 
налаз карактерише присуство коштаног израштаја, а ЦT темпоралне 
кости је метода избора за прецизну идентификацију лезије. На овај 
начин се откривају локализација и проширеност израштаја, присуство 
других лезија и могућих компликација. Хистопатолошком анализом се 
диференцирају разлике између 
егзостоза и остеома, као и разлике у структури ових лезија (компактан, 
спонгиозан, мешовит облик). Ови израштаји могу узроковати појаву 
других патолошких лезија (холестеатом), који су каткад иницијални 
знаци за присуство остеома. Терапија је хируршка, а индикације се 
базирају на више критеријума. На овај начин се спречавају даљи раст 
остеома, као и могућност појаве компликација. Кључне речи: егзостозе, 
остеоми, симптоми, дијагностика, терапија.

Увод

 У спољном слушном ходнику могу да се развију различите врсте тумора 
чије су порекло ткива ове регије. Најчешћи коштани израштаји су 
егзостозе и остеоми. 
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Морфолошке карактеристике спољног слушног ходника

  Спољни слушни ходник је хрскавичаво-коштани канал који се пружа 
од ушне шкољке до бубне дупље, од које је одвојен бубном опном. 
Састоји се из два дела: латералног, хрскавично-опнастог, и медијалног, 
коштаног дела. Спољашњи слушни ходник има облик ваљкасте цеви 
која је спољоштена од напред према натраг. Дужина канала у целини 
износи око 20–25 мм, од којих трећина припада хрскавично-опнастом, 
а две унутрашње трећине (14–16 мм) коштаном, непокретном делу. 
Хрскавично-опнасти део ходника има већи пречник него коштани део. 
Већи пречник, мерен на улазу канала, износи око 10 мм, а у коштаном 
делу је око 8 мм. Димензије мањег пречника на улазу су око 9 мм, а у 
коштаном делу канала око 4–5 мм. Спољни слушни ходник је најужи на 
споју његовог хрскавично-опнастог и коштаног дела (сужење ходника).
Правац спољног слушног ходника је карактеристичан. Он се, посматран 
у целини, пружа косо према напред и медијално, у правцу осовине 
пирамиде слепоочне кости. Међутим, два дела ходника имају различит 
правац. Хрскавично-опнасти део ходника је усмерен према горе, натраг 
и медијално, а коштани део се пружа надоле, напред и унутра. Због тога 
се приликом отоскопског прегледа ушна шкољка и спољни део канала 
повлаче унатраг и горе, да би се осовине оба дела поставиле готово у 
исти правац. У коштаном делу канала кожа је знатно тања (0,2 мм) него 
у фиброкартилагинозном делу канала (1 мм). 
  Кожу спољног дела канала чине епидерм вишеслојне грађе (базални, 
сквамозни, гранулирани, десквамациони) и субкутани слој у којем се 
налазе жлездане структуре (лојне и модификоване апокрине жлезде). 
  Егзостозе и остеоми су бенигни коштани израштаји који се развијају 
у спољном слушном ходнику. Остеоми се описују као неоплазме, а 
егзостозе се сматрају реактивним коштаним лезијама. Основне разлике 
између ових израштаја се односе на етиопатогенезу, макроскопске 
карактеристике, топографску дистрибуцију и хистопатолошку 
структуру.
  Током више деценија, у отолошким круговима, егзостозе и остеоми 
су предмет бројних дискусија, разматрања и контроверзних тумачења, 
а нарочито у вези с кључним разликама њихове структуре. И поред 
бројних података, тек у XX веку почели су да се користе релативно добро 
усаглашени критеријуми. Најранији описи нису пружали поуздане 
доказе о диференцирању израштаја. 
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Према подацима из историје медицине, приказивани су као коштане 
промене у спољном слушном ходнику (1).
Најранији клинички приказ егзостозе дао је Auteinrieth (2), који је изнео 
следеће: У особе женског пола, 40 година старости, која је умрла због 
апоплексије и код које је лобања била асиметрична, десни спољни слушни 
ходник је био потпуно затворен лоптастом формацијом.
 Године 1849, Toynbee (3) приказује прве статистичке податке о учесталости 
егзостоза и даје први детаљни опис клиничких карактеристика. 
Неколико година касније, Virchow (4) у свом саопштењу истиче да се 
егзостозе развијају од структура тимпаничног прстена спољног слушног 
ходника, а потом је указао и на повезаност настанка ових лезија и других 
патолошких процеса у каналу (хроничне инфекције).
 Више студија повезује настанак егзостоза с механичком и термичком 
иритацијом воде у спољном слушном каналу. Основу настанка чини 
рефригацијски остеитис изазван дуготрајним и поновљеним излагањем 
хладној води (лезије су чешће код пливача у хладној води него код 
пливача у топлој води). Појава израштаја је чешћа код професионалних 
ронилаца. У експерименталном моделу је доказано да иригација 
хладне воде у спољни слушни ходник изазива продукцију нове кости у 
субмикозном слоју буле, а степен остеогенезе расте с бројем поновљених 
иригација (5, 6). 
 Егзостозе су најчешћи коштани израштаји у спољном слушном 
ходнику, а налазе се у једног на сваких 15 болесника с обољењима 
оториноларинголошке регије. Чешће се јављају код особа мушког пола,  
обично после 25. године живота. Израштаји могу да се развију у било 
којем делу спољног слушног ходника, без посебног места предилекције. 
Имају изглед округластих, овоидних или елонгираних формација, или 
су пак дифузно распоређени. Егзостозе карактерише постепен раст и 
прогресивно сужење коштаног дела канала. Карактерише их раст на 
широкој основи у средишњем или медијалном делу канала, иза истмуса, 
обично су билатералне и често симетричне. Егзостозе које се развијају 
ближе бубној опни имају пендуларни изглед и мањих су димензија. Код 
дифузних форми, више лезија се постепено стапа и може да доведе до 
потпуне облитерације лумена канала (7). У неким случајевима теже се 
могу диференцирати од анатомских варијација и аномалија овог предела. 
Најчешће се налази изражено избочење предњег зида канала, додатне 
коштане структуре, а веома ретко и бифуркације канала.
    Хистолошки, егзостозе одликује више специфичних карактеристика у 
односу на остеоме (табела 1). Основну грађу одликују: стратифицирана
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ламеларна кост периосталног порекла, оскудни Хаверсови канали, 
бројни остеоцити и одсутни интраламеларни простори (8, 9).

Табела 1. Основне патолошке карактеристике 
_____________________________________________________________
Макроскопске
        Остеом   
              Солитарни педункуларни израштај везанза   тимпаносквамозну      
              – тимпаномастоидну сутуру
         Егзостозе Коштани израштај на широкој основи 
                         билатерални, симетрични, мултипли
Микроскопски
          Остеом Дискретни фиброваскуларни канали окружени                     
                         ламеларном кости густе грађе и  ламеларном кости густе    
                         структуре и разнолике дистрибуције 
          Егзостозе Ламеларна кост, оскудни Хаверсови канали 
                         бројни остеоцити
_____________________________________________________________

Клиничке карактеристике

  Клинички егзостозе дуго остају неприметне, а постепено сужење канала 
може да изазове различите симптоме (10, 11). 
 Постепено смањење лумена канала изазива ретенцију епидермалног 
садржаја, задржавање воде, веће могућности за појаву инфекције 
(бактеријске, гљивичне), као и за настанак стеченог холестеатома. 
Сазнања да ове промене могу да коегзистирају у клиничкој слици се 
налази и разнолика симптоматологија. У раној фази развоја симптоми су 
одсутни или слабо изражени (наглувост, зујање, повремено запушеност 
ува), а у одмаклој фази долази до израженијих функционалних сметњи. 
Наглувост је већег степена, а локални налаз карактерише смањен 
или онемогућен увид у лумен канала услед коштане облитерације. 
Функционални поремећаји настају и код мањих лезија ако су 
локализовани тако да додирују делове бубне опне или дршку малеуса, 
што може да утиче на трансмисију звучне енергије. У смањеном простору 
спољног слушног ходника већа је могућност за нагомилавање церумена, 
десквамираних ћелијских елемената, а влажна средина и промењен 
састав ваздуха у каналу предиспонирају развој инфекције (otitis externa).
У овим случајевима коштане лезије могу остати скривене иза церумена,  
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инфламацијског процеса или других патолошких промена. У случајевима 
доспевања страних тела у лумен канала, страно тело може да западне 
иза коштаног израштаја,  што ствара тешкоће приликом дијагностике, а 
може да остане и неоткривено. Коштане лезије у каналу се каткада налазе 
случајно приликом хируршких интервенција у овим регијама. Уколико 
отежавају хируршки приступ, индиковано је хируршко уклањање, а 
потом се изводи планирана хируршка интервенција.
 Дијагностика обухвата: анамнестичке податке, отомикроскопију, 
аудиолошко и радиолошко испитивање (CT темпоралне кости).
   Отомикроскопски, егзостозе имају изглед беличастих израштаја, веома 
чврстих (као стена) формација. Ако се приликом прегледа пацијент 
упита да ли често плива у хладној води, најчешће следи потврдан 
одговор. Присуство других патолошких лезија (церумен, страна тела, 
инфламацијски процеси) могу да отежавају прецизну идентификацију 
коштаних израштаја и захтевају додатне процедуре (уклањање лезија 
или санирање постојећих промена). Помоћу CT дијагностике егзостозе 
се могу прецизно идентификовати (локализација, проширеност и 
радиолошке морфолошке карактеристике (12)). У неким случајевима 
индикована је примена магнетне резонанце (MRI), нaјчешће код 
проширених лезија и ради диференцијалне дијагнозе. Радиолошка 
дијагностика пружа могућност за идентификацију придружених 
отолошких обољења или системских поремећаја, разних морфолошких 
варијација и аномалија ове регије. Приликом дијагностике је битно 
диференцирање неинвазивних и инвазивних лезија ове регије. Разлике 
се базирају на карактеристикама појединих лезија (епидермоидне цисте, 
полипи, хемангиоми, церуминоми, холестеатоми, остеоми). Треба имати 
у виду и израштаје проширене из суседних регија, затим грануломатозне 
процесе и малигне туморе (примарни карцином коже канала, метастазе 
тумора других локализација). 
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диференцијалне дијагнозе. Радиолошка дијагностика пружа 
могућност за идентификацију придружених отолошких 
обољења или системских поремећаја, разних морфолошких 
варијација и аномалија ове регије. Приликом дијагностике је 
битно диференцирање неинвазивних и инвазивних лезија 
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појединих лезија (епидермоидне цисте, полипи, 
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Слика 2. СТ пресек темпоралне кости. Егзостозе сужавају
 лумен спољног слушног ходника

 Терапија егзостоза је хируршка, а индикације се базирају на 
више критеријума: а) клиничке манифестације; б) локализације и 
проширености; в) обострана локализација; г) развој холестеатома; д) 
придружена обољења и други. Хируршке методе обухватају уклањање 
коштане лезије (изоловане или дифузне), као и реконструкцију коже 
канала. Приликом операција могуће су компликације (повреде коже 
канала, бубне опне, слушних кошчица, фацијалног живца и других 
структура), што зависи од низа фактора (морфолошких карактеристика 
израштаја, хируршког приступа, придружених обољења) и адекватних 
услова за извођење операција (мониторинг функције фацијалног 
живца). Постоперативна нега је битна за превенцију компликација 
(стенозе, инфекције, церумен). Поновне стенозе канала могу настати 
услед поновног раста егзостозе или услед новоформираних адхезивних 
промена (7).
  Остеоми су ретки тумори темпоралне кости и јављају се у око 0,1–1% 
свих тумора базе лобање. Прецизних података о учесталости остеома 
нема, а описују се у мањим серијама или као појединачни ретки случајеви. 
У темпоралној кости се најчешће налазе у пределу спољног слушног 
ходника, средњег ува и мастоидног наставка, унутрашњег слушног 
ходника, темпоромандибуларног зглоба и стилоидног наставка. Познато 
је да се остеоми најчешће налазе у фронталним синусима и на рутинским 
рендгенским снимцима откривају се у око 1% случајева. Остеоми
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Терапија егзостоза је хируршка, а индикације се базирају 
на више критеријума: а) клиничке манифестације; б) 
локализације и проширености; в) обострана локализација; г) 
развој холестеатома; д) придружена обољења и други. 
Хируршке методе обухватају уклањање коштане лезије 
(изоловане или дифузне), као и реконструкцију коже канала. 
Приликом операција могуће су компликације (повреде коже 
канала, бубне опне, слушних кошчица, фацијалног живца и 
других структура), што зависи од низа фактора 
(морфолошких карактеристика израштаја, хируршког 
приступа, придружених обољења) и адекватних услова за 



параназалних синуса могу да се развију у свим параназалним синусима,  
дуго остају интракавитарно и асимптоматски. Израштаји могу да 
екстериоризују у суседне регије и да доведу до компликација. Ове 
карактеристике се налазе и у случајевима остеома у темпоралној кости.
 Клиничке манифестације зависе од примарне локализације и 
проширености тумора. Мали остеоми су најчешће асимптоматски или 
изазивају оскудну симптоматологију. Раст остеома у спољном слушном 
ходнику праћен је зујањем у уву, поремећајем слушне функције, 
повременим боловима, цурењем из ува, главобољом и разноликим 
неуролошким знацима. Продор тумора у ендокранијум изазива 
неуролошке симптоме, а каткад и развој компликација. Најчешће настају 
парализе фацијалног живца, вртоглавице, губитак слуха, тризмус и други 
поремећаји. Уколико се остеом развија на сквамозном или мастоидном 
пределу темпоралне кости, раст и повећање новоформиране коштане 
масе доводе до естетских деформитета. Појаву коштаних избочења 
у ретроаурикуларном пределу прати постепено померање положаја 
аурикуле. Често су присутни повремени болови, који се пропагирају 
у различитим правцима. Развој остеома може да прати и настанак 
стеченог холестеатома у пределу темпоралне кости.
 Етиологија остеома, иако изучавана, још увек није сасвим позната. 
Наводе се различити фактори настанка, као што су траума, инфекција, 
ендокрини, генетски и епигенетски. У приказаним случајевима 
износе се различита разматрања о етиопатогенези ових лезија и 
узрочно-последичним односима настанка других патолошких стања 
(холестеатома, компликација).
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или мастоидном пределу темпоралне кости, раст и 
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Слика  2. СТ  налаз остеома (б)

 Остеоми имају изглед солитарних, сесилних или педункуларних 
израштаја, постепено и прогресивно расту и могу да захвате и суседне 
регије. Током развоја могу да изазову разнолику симптоматологију. 
Клиничка слика није карактеристична, а сличне симптоме прати развој 
егзостоза. Најчешће,  присутни су наглувост, зујање, бол, главобоља и 
разнолики неуролошки поремећаји. Клиничке манифестације зависе од 
локализације и проширености израштаја. Придружена отолошка или 
друга обољења (запаљенски процеси, холестеатом, страно тело, тумори) 
утичу на испољавање симптома. 
 Ови коштани израштаји су варијабилне структуре, а најчешће се 
описују три типа: компактни, спонгиозни и мешовити. Компактни 
облик остеома гради добро диферентована зрела кост, коју чине 
карактеристичне густе ламеле и организован Хаверсов систем. 
Спонгиозне форме остеома одликује присуство трабекуларне кости 
с разноликим ћелијским елементима у интратрабекуларној строми 
(остеобласти, фибробласти, гигантске ћелије и други елементи). Основне 
разлике у структури остеома и егзостоза базиране су на присуству или 
одсуству фиброваскуларних канала (8). Међутим, овај доказ није увек 
сасвим поуздан, јер фиброваскуларни канали могу бити присутни и код 
егзостоза.
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Остеоми имају изглед солитарних, сесилних или 

педункуларних израштаја, постепено и прогресивно расту и 
могу да захвате и суседне регије. Током развоја могу да 
изазову разнолику симптоматологију. Клиничка слика није 



 Дијагностика остеома подразумева: анамнестичке податке, 
отомикроскопски налаз, аудиолошко испитивање, СТ темпоралне 
кости, хистопатолошку анализу по уклањању остеома.
 Приликом отомикроскопије, остеом има изглед солитарног округластог 
израштаја различите локализације и проширености. Увид у лумен 
спољног слушног ходника је смањен, а структуре бубне опне не могу да 
се потпуно идентификују. Могу бити присутне и друге патолошке лезије 
(запаљенски процес, страно тело, холестеатом, церумен), што отежава 
идентификацију остеома.
  Компјутеризована томографија је метода избора дијагностике остеома 
(12). На СТ пресецима остеом има изглед изоловане, пенуларне 
и хипердензивне масе, која полази од тимпаномастоидне или 
тимпаносквамозне сутуре а пружа се у лумен канала. Најчешће се налазе 
једнострано, а веома ретко обострано. Радиолошке карактеристике 
зависе од структуре остеома (компактан, спонгиозан, мешовит), а 
прецизнији подаци се добијају магнетном резонанцом (МRI). Тако се 
могу диференцирати и други патолошки процеси (холестеатом, полип), 
што је описано у литератури (13).
 Диференцијална дијагноза остеома обухвата друге бенигне лезије 
ове регије (конгениталне малформације, остеоидни остеом, бенигни 
остеобластом, осифицирајући фиброми, фиброзне дисплазије, 
хондроми, остеохондроми, калцификовани менингеоми и др.), као 
и малигне процесе (остеосарком, остеобластичке метастазе и друге 
секундарне малигне туморе).
 Хируршка ресекција је метода избора у лечењу остеома. На овај 
начин се спречава даљи раст тумора,  ширење у суседне регије и 
појава компликација. Индикације хируршког лечења базирају се на 
више критеријума: локализација, проширеност, придружена обољења, 
стања слушне и вестибуларне функције, неуролошких поремећаја 
и других знакова (14). Развој секундарног холестеатома је каткад 
иницијални налаз за откривање остеома темпоралне кости. У тим 
случајевима хируршко лечење обухвата уклањање остеома, насталог 
патолошког процеса (холестеатома), следећи принципе функционалне 
микрохирургије ове регије. Као саставни део микрохирургије описане су 
и ретке компликације (15).
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Abstract

In the external auditory canal may be develop various tumor origin of tissue 
of this area. Exostoses and osteoma are most common lesions, usually slow 
growing,  found incidentally and often symptomless. Clinical features depend 
on localization, enlargement and presence other ontological or systemic dis-
eases. Most frequently symptoms are hearing loss, tinnitus, pain, headache, 
various neurological sings. Local, otomicroskopic findings characterized by 
presence of bony growth and Ct scan of the temporal bone is method of chos 
for a precise identification of lesions. By this way is possible to identified lo-
calization,enlagment of lesions but also, other lesions and possible complica-
tions. Histopahtological analysis is useful for differentiation between exosteses 
and osteoma, and also difference between them (compacte,spongose, mixed 
form(. Lesions may cause develop other pathologic condition as cholesteato-
ma, that may present as intial sign of osteoma presence. Therapy is surgical 
and indication is based on several criteria. Surgery is important for prevent fa-
ther growth and possible complications. Key word: extososes, osteoma, symp-
toms,diagnosis,,therapy

                      Проф. др Драгослава  Ђерић
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ДИЈАГНОСТИКА ПОРЕМЕЋАЈА ВЕСТИБУЛАРНЕ 
ФУНКЦИЈЕ - ПРИКАЗИ  ИЗ ПРАКСЕ

Душан Павловић

Центар за слух и pавнотежу, Београд, Србија

Сажетак

 Пацијенти с аудитивним симптомима, a без икаквих вестибуларних 
тегоба, ретко сеподвргавају испитивању pавнотежe. Такође, периферни 
вестибуларни поремећаји не искључују истовремено и присуство 
централних. Положајни нистагмус периферног типа понекад је тешко 
разликовати од положајног нистагмуса централног порекла (1). Циљ је 
да се приказом три пацијента укаже на клиничкe знакe вестибуларног 
поремећаја централног порекла и где треба очекивати лезијy. Кључне  
речи:  вртоглавица, нистагмус, дијагностика

Увод

 Вестибуларна дијагностика, поред испитивања вестибуларног чула 
и аферента, такође испитује и функцију централног вестибуларног 
система. Оториноларинголози који се код нас највише баве испитивањем 
пацијената с вестибуларним тегобама нису много упознати с 
централним вестибуларним знацима, те је циљ овог приказа да се укаже 
на неке поремећаје у вестибуларној функцији који указују на оштећење 
централног порекла. Такође, ако пацијент има вртоглавице периферног 
порекла, то не значи да истовремено нема и поремећај у функцији 
централног вестибуларног система. Дијагностика  вестибуларних  
поремећаја   подразумева    свеобухватан  притуп   за  добијања    значајних    
доказа  ( анамнеза ,  клинички  налазаи ,  специфични  тестови  и  
лабораторијских  испитивања.)  у  циљу  диференцијалне  дијагнозе. 

Прикази  пацијената

Случај 1
Пацијенткиња, 45 година,   дошла   у  Центар   за   преглед  и    дијагностику  
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ослабљеног  слуха  на  левом  уву. Тегобе  су  почеле  пре  више  месеци  
постепеним  губитком  слуха . Приметила да када стави слушалице 
слабије чује на лево уво. Друге   отолошке  тегобе није  имала   као    ни    
проблеме   с равнотежом. Отомикроскопски  налаз  је  био   обострано   
уредан,.   
 Тонална аудиометрија показује обострано оштар и велики пад слуха 
у високим тоновима, лево нешто лошије, али без значајне асиметрије. 
Неуро-отолошким прегледом констатован погледни нистагмус, тј. 
Брунов нистагмус (Слика  1) Head impulse је  позитиван с леве стране. 
Радиолошким испитивањем   путем  магнетне  резонанце   (МР)  откривен 
је   тумор   већих  размера    у  пределу  левог   понтоцеребеларног  угла  
(ПЦУ) . 

Сл. 1. Погледни  нистагмус

Случај  2
Пацијенткиња, 53 године, жали се на вртоглавицу која анамнестички 
одговара БППВ (безазленим пролазним положајним вртоглавицама).   
Знаци   других   отолошких  поемећаја  (наглувост,  зујање)  нису  били  
испољени.  Отомикроскопски   налаз   је   био   уредан   обострано,  као   
и   ОРЛ   налаз    у  целини.  Током аудиолошке   обраде  и испитивања,  
на Дикс–Холпајковом тесту    присутан   је   нистагмус надоле, док при 
глатком праћењу постоји очигледнаасиметрија, у десну страну глатко 
праћење сакадично.
 (Слика  2). Радиолошка   дијагностика   путем   магнетне  резонанце  ,  МР    
темпоралне  кости  и   ендокранијума  показала    је  велику  арахноидну 
цисту у десном   понтоцеребеларном  углу  (ПЦУ), 
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Сл.2. Значајна  асиметрија  при  глатком  праћењу

Случај   3
Пацијенткиња, 83 године, долази на преглед због положених вртоглавица. 
Друге  отолошке  симптоме   није  имала.  ОРЛ  налаз  у  целини   уредан.
Дикс–Холпајков тест показује нистагмус надоле који одмах почиње, али 
већ после 2-3 секунде појављује карактеристичaн торзиони нистагмус 
CCW смера. Урађен репозициони маневар и на контролном прегледу 
без проблема, међутим, контролни Дикс–Холпајков тест показује само 
нистагмус надоле, који није праћен вртоглавицом.  На   пресецима  
магнетне  резонанце  нађени  су   знаци  метастатских  промена. Болесница  
је  упућена  на  друга    испитивања  у   циљу    откривања      локализације 
примарног  тумора.

Дискусија

 Код пацијената који имају вестибуларне тегобе уобичајено је у клиничкој 
пракси да се обавезно испита и слух. Међутим, то није случај и обрнуто. 
Код прве пацијенткиње на основу анамнезе и аудиолошког испитивања 
није постојала никаква сумња нити знаци оштећења вестибуларног 
дела, али је већ приликом испитивања нистагмуса виђен нистагмус
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репозициони маневар и на контролном прегледу без 
проблема, међутим, контролни Дикс–Холпајков тест 
показује само нистагмус надоле, који није праћен 
вртоглавицом.  На   пресецима  магнетне  резонанце  нађени  
су   знаци  метастатских  промена. Болесница  је  упућена  на  



централног типа. Погледни нистагмус, који је ка страни лезије спор 
и велике амплитуде, а при погледу у супротну страну брз и мале 
амплитуде, назива се Брунов нистагмус. Овај нистагмус се обично 
виђа код великих тумора ПЦУ (  Слика  2 ),  a  последица je асиметрије 
на нивоу вестибуларних једара и заправо  представља комбинацијy 
нистагмуса периферног типа који се јавља приликом погледа супротног 
од стране лезије и погледног нистагмуса који се јавља приликом погледа 
y странy лезије (2). Позитиван head impulse тест yлево указује на 
вестибуларни дефицит левe странe (3). Магнетна резонанца је потврдила 
и документовала сумњу нa тумор ПЦУ  левe странe.

Слика   2. МР  темпоралне  кости. Аксијални   пресеци  ( T2W  а  и  T1W 
б  (контраст)     показују   хиперинтезивну  масу  у  левом  ПЦУ

Код пацијената са БППВ-ом (безазленим пролазним позиционим 
вртоглавицама) није уобичајено да се приликом позиционирајућих 
тестова појави позициони нистагмус нaдоле (4). Такође, за БППВ je 
карактеристично да је положајни нистагмус праћен вртоглавицом. 
Глатко праћење тестира централне вестибуларне путеве, а за покрете у
хоризонталној равни главни генератор налази се у медијалном 
вестибуларном нуклеусу. 
Сакадично праћење надесно јасaн је знак слабије функције флокулуса c тe 
странe (5). МР главе код овe пацијенткиње показује велику арахноидалну 
цисту десног ПЦУ, што објашњава њен клинички налаз и тегобе.
БППВ је чест поремећај и сматра се најчешћим узроком вртоглавицa. 
Међутим, колико год оваj поремећај у  функцији ува био безазлен 
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позиционим вртоглавицама) није уобичајено да се 
приликом позиционирајућих тестова појави позициони 
нистагмус нaдоле [4]. Такође, за БППВ je карактеристично да 
је положајни нистагмус праћен вртоглавицом. Глатко 
праћење тестира централне вестибуларне путеве, а за 
покрете у 
хоризонталној равни главни генератор налази се у 
медијалном вестибуларном нуклеусу.  

Сакадично праћење надесно јасaн је знак слабије 
функције флокулуса c тe странe [5]. МР главе код овe 
пацијенткиње показује велику арахноидалну цисту десног 
ПЦУ, што објашњава њен клинички налаз и тегобе. 

БППВ је чест поремећај и сматра се најчешћим узроком 
вртоглавицa. Међутим, колико год оваj поремећај у 



(како назив каже), требало би имати  у виду  да може бити у оквиру и 
других обољења ува, али и у склопу других вестибуларних поремећаја, 
као што је случај код приказане пацијенткиње. Конкретно,
након излечења БППВ-а, репозиционим маневром утврђено је да је 
и даље био присутан положајни нистагмус надоле, који није праћен 
вртоглавицом, а МР главе je показао мултипле метастатскe променe.

Закључак

Циљ приказа ова три пацијента јесте скретање пажње на то колико је 
важно код пацијената који имају аудитивних тегоба осим аудиолошке, 
урадити и вестибуларну дијагностику. Значајна асиметрија у глатком 
праћењу указује на дијафункцију централних вестибуларних путева, 
а лезијy обично очекујемо на нивоу флокулуса. Код БППВ-а се може 
понекад видети позициони нистагмус надоле, али
уколико настаје одмах и није праћен вртоглавицом, ако је присутан и у 
одсуству фиксације, траје дуго, онда има све карактеристике централног 
положajног нистагмуса, те je индикована МР главe.
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Дијагностика поремећаја вестибуларне функције



Diagnosis   of  vestibular  disorders. Presenation  of cases

Dusan  Pavlovic

Centar  for  hearing   and  balance,  Belgrade, Serbia

Abstract

Vestibular testing is rarely performed in patients with pure auditive symptoms 
and without any vestibular complaints. Also, peripheral vestibular disorders 
doesn’t exclude central ones.
Sometimes it’s difficult to differentiate peripheral positional nystagmus from 
central positional nystagmus (1). The aim of this paper is to draw attention, 
through case presentation, to clinical signs of central vestibular disorders and 
where to expect the lesions.  Key words:  vertigo,  nystagmus, diagnosis
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