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Ю.О. СУШКО, О.М. БОРИСЕНКО, Н.С. МІЩАНЧУК,
А.О. СКОРОХОДА, І.І. ГРИНЬКО
ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ СЛУХОВОЇ ТА ВЕСТИБУЛЯРНОЇ
ФУНКЦІЙ У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІЗ СТРУКТУРНИМИ ЗМІНАМИ
ПРИ ГЛОМУСНИХ ПУХЛИНАХ КЛАСІВ А ТА В
Від. мікрохірургії вуха та отонейрохірургії (зав. – Засл. діяч науки та техніки
України, проф. Ю.О.Сушко) ДУ «Інститут отоларингології
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
(дир. – акад. НАМН України, проф. Д.І. Заболотний)

Гломусні пухлини (синонім – парагангліоми або хемодектоми) є одними з найбільш поширених доброякісних новоутворень вискової кістки [1, 3, 6, 7, 8, 13, 17, 25].
Особливістю цих доброякісних інвазивних
пухлин є значна васкуляризація та розповсюдження на прилеглі анатомічні структури [2, 21, 22, 24]. Вони походять з гломусних тілець на промонторіумі (пухлини тимпанального гломуса) або на цибулині яремної вени (пухлини яремного гломуса). Серед
цих пухлин найчастіше зустрічаються пухлини яремного глобуса, рідше – тимпанального та тимпанально-мастоїдального гломусів. Ці пухлини, за даними багатьох авторів
[10, 14, 17, 20, 21], зустрічаються у 20-30%
випадків від усіх парагангліом вискової
кістки.
За класифікацією Fisch [20], пухлини
тимпанального гломуса відносяться до класу
А , які розміщені у тимпанальному сплетінні
на кістковому виступі барабанної порожнини (БП), спричиняючи мінімальний руйнівний вплив на промонторіальну стінку.
За уточненою модифікацією Canna та
співавторів [23] цієї класифікації у класі А
виділяються підкласи А-1 та А-2. До підкласу А-1 відносяться пухлини, які повністю
візуально визначаються при отоскопії, а до
класу А-2 – пухлини, які розташовані у барабанній порожнині, а також спереду або
позаду слухової труби.
Клас В, за Fisch [19], включає пухлини
типмпанально-мастоїдального гломуса, які
24

локалізовані у барабанній порожнині та
мастоїдальній частині без поширення в інтралабіринтний простір. Вони розповсюджуються з гіпотимпанального каналу у
барабанну порожнину та соскоподібний
відросток, уражаючи кістку гіпотимпануму,
але залишають інтактною кортикальну стінку навколо цибулини яремної вени.
За вищеназваною модифікацією класифікації пухлини класу В розподіляються
ще на підкласи В-1, В-2 та В-3. До підкласу
В-1 відносяться пухлини, обмежені середнім
вухом, що через щілину розповсюджується у
гіпотимпанум. До підкласу В-2 відносяться
пухлини, які, заповнюючи середнє вухо,
проникають у гіпотимпанум та мастоїд, а до
підкласу В-3 – пухлини, обмежені тимпаномастоїдом з переходом на каротидний канал.
Ці пухлини рано проявляють себе одностороннім пульсуючим вушним шумом,
коли вони вступають у контакт зі слуховими кісточками або барабанною перетинкою.
Збільшуючись у розмірі, вони тиснуть зсередини на барабанну перетинку, що часто
призводить до порушення її рухливості,
атрофії та однобічного зниження гостроти
слуху за кондуктивним або змішаним типом. Тому поява суб’єктивного однобічного
пульсуючого шуму повинна насторожити
лікарів та викликати необхідність проведення комплексних обстежень, щоб своєчасно виявити патологію.
Наявність утворення за барабанною перетинкою малинового кольору при отомікроЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2014

скопії повинна у лікаря викликати підозру на
пухлину тимпанального гломуса [11, 12].
Часом визначається пульсація барабанної перетинки. Велика пухлина тимпанального гломуса спричиняє деструкцію
барабанної перетинки, викликаючи її перфорацію та нерідко розвиток холестеатоми.
При закритті пухлиною тимпанального отвору слухової труби часто виникає
однобічний секреторний отит, котрий може
приховувати дійсну причину захворювання.
При інфікуванні середнього вуха виникає оторея та спонтанна кровотеча. У
таких випадках пухлина тимпанального
гломуса може розглядатись як однобічний
хронічний гнійний середній отит, ускладнений грануляціями.
Диференціальну діагностику необхідно проводити з секреторним середнім отитом, хронічним гнійним середнім отитом, а
також пухлиною яремного гломуса, яка може виходити із стінки цибулини яремної
вени та поширюватись у барабанну порожнину [2, 9, 15].
В даний час завдяки новітнім діагностичним засобам, а саме: таким сучасним
променевим методам дослідження, як різновиди комп’ютерної томографії (КТ) та
магнітно-резонансної томографії (МРТ) з
контрастуванням, а також з контрастною
вено- або артеріографією, стало можливим
точно оцінювати локалізацію, розміри та
розповсюдженість цих пухлин [14, 22].
Особливо важливою у таких випадках
є КТ вискових кісток. Коли на КТ видно
чіткі краї яремного отвору та існує кісткова
перетинка між яремним отвором і гіпотимпанумом, а у барабанній порожнині видно
новоутворення, то можна думати про пухлину тимпанального глобуса [14].
У тих випадках, коли деструктивно
змінені краї яремного отвору та кісткова
перетинка між гипотимпанумом і яремним
отвором, можна передбачати пухлину яремного гломуса [14, 15].
Поряд з уточненням структурних змін,
викликаних ростом цих новоутворень у вусі, продовжує бути актуальним вивчення
функціональних змін у слуховій та вестибулярній системах.
Порушення функцій, як переконливо
вказують клінічні спостереження різних
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дослідників [4, 6, 10, 12], проявляють себе
раніше та частіше.
Загальновідомо, що різні відділи середнього та внутрішнього вуха анатомічно,
фізіологічно та функціонально тісно
пов’язані між собою, тому їх обов’язково
треба обстежувати у комплексі, незалежно
від скарг [4, 6, 16].
Часто мають місце приховані порушення, які виявляються за допомогою функціональних та експериментальних навантажень. Проте ряд особливостей порушення
слуху та вестибулярних розладів при розвитку гломусних пухлин вищеназваних класів
та підкласів до цього часу недостатньо вивчені [4, 6].
Мета дослідження – вивчити особливості порушень слухової і вестибулярної
функцій за даними аудіометрії, вестибулометрії у взаємозв’язку зі структурними змінами за даними спіральної комп’ютерної
томографії (СКТ), магнітно-резонансної
томографії (МРТ) при гломусних пухлинах
класу А та класу В для визначення оптимального вибору лікувальних і реабілітаційних заходів, а також прогнозу.
Матеріал та методи дослідження
У роботі представлені результати обстеження 30 хворих з гломусними пухлинами класу А та класу В. У 1-у групу включено 12 осіб, у яких діагностована пухлина
тимпанального гломуса (клас А). Серед них
у 9 пацієнтів пухлина віднесена до підкласу
А-1, а у 3 – до підкласу А-2.
В 2-у групу увійшли 18 хворих з розповсюдженням пухлини у тимпанальномастоїдальний простір (клас В). Серед них
до підкласу В-1 віднесено 6 осіб, до підкласу В-2 – 7, до підкласу В-3 – 5 осіб.
Аудіометричне дослідження проводилось на аудіометрі «ITERA» (Данія) за загальноприйнятою схемою визначення тональних порогів, а також розбірливості мовних
тестів по повітряній та кістковій провідності. Ступінь зниження гостроти слуху відмічався за класифікацією В.Г. Базарова та А.І.
Розкладки [5].
Вестибулометричне дослідження виконувалось за схемою В.Г. Базарова [4]. Електроністагмографія (ЕНГ) спонтанного, позиційного та експериментального ністагма
25

проводилась
на
електроенцефалографі
«Bioscript BST-112» фірми RET (Німеччина)
при обертальній пробі Барані. Характер вестибулярної дисфункції визначався за класифікацією І.Б. Солдатова та співавторів [16].
В залежності від клінічних даних, аудіометричних та вестибулометричних показників направлялись всі пацієнти на
комп’ютерну томографію (КТ), а також на
магнітно-резонансну томографію (МРТ) для
уточнення характеру, локалізації новоутворення, для оцінки інвазії у прилеглі анатомічні структури .
КТ виконувалась на апараті «Somatom
Plus 4» (Siemens, Germany) з товщиною томографічного зрізу 1-3 мм. Отримані дані
оброблялись із застосуванням програм 3Dта MPR-реконструкцій на робочій станції
«Sienet Magiс View» з програмним забезпеченням VB33.
На МРТ для візуалізації новоутворень
у цих хворих застосовувалась аксіальна та
фронтальна проекції, які вважаються у цих
випадках найбільш інформативними.
МРТ
виконувалась
на
апараті
«Magnetom Vision Plus» (Siemens, Germany)
з індукцією магнітного поля 1,5 Т у стандартних послідовностях з отриманням Т1 та Т2
зважених зображень (ЗЗ), а також у імпуль-

сних
послідовностях
«інверсія-відновлення» з пригніченням МР сигналу від жиру
(T2 fs). Товщина зрізів становила 3 мм.
19 пацієнтам внутрішньовенно вводився контрастний препарат, який містив гадоліній у комплексі з диметил-триамінпентаоцтовою кислотою (Gd-DTPA), з розрахунку: 0,2 мл/кг.
Результати дослідження
та їх обговорення
Всі хворі обох груп скаржились на постійний однобічний пульсуючий шум, який
посилювався при нервовому напруженні,
при перевтомі, при зміні положення голови
та тіла. У осіб 1-ї групи на КТ у аксіальній
проекції виявлялось новоутворення з чіткими контурами, частіше розміщене на мисі у
ділянці медіальної стінки барабанної порожнини, що оточує слухові кісточки, При
цьому яремний отвір мав чіткі кісткові краї,
а також чітко візуалізована кісткова перетинка між яремним отвором та гіпотимпанумом. Ці дані віднесені нами до тимпанальних гломусів класу А.
На рис. 1-А представлена КТ в аксіальній проекції вискової кістки справа у хв.
Т., 53 р., з пухлиною тимпанального гломуса класу А.

Рис. 1.

Як видно з рис.1-А, на КТ чітко визначаються розміри і розташування пухлини, стан та відношення її до слухових кісточок і стінок барабанної порожнини, відмічена цілісність стінки між гіпотимпанумом
та яремним отвором
На рис. 1-Б, В та Г представлена МРТ
у цієї хворої з пухлиною тимпанального
гломуса класу А справа (зокрема, на рис. 126

Б – Т2 ЗЗ на тлі пригнічення МР сигналу
від жиру пухлина має однорідний гіперінтенсивний МР сигнал, на рис. 1-В – Т1 ЗЗ
визначається однорідний ізоінтенсивний
мозковій речовині МР-сигнал, а на рис. 1-Г
після контрастування на МРТ на тлі пригнічення МР-сигналу від жиру виявлено
інтенсивне накопичення контрастної речовини).
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У осіб 2-ї групи на КТ у аксіальній
проекції виявлені новоутворення з чіткими
контурами у задніх відділах барабанної порожнини, які займали медіальні відділи мезо- та гіпотимпанума. Ці новоутворення
віднесено до тимпанально-мастоїдальних
гломусних пухлин класу В.
На рис. 2 представлені дані КТ (А) та
МРТ в аксіальній проекції (Б) хв. К. з тимпанально-мастоїдальним гломусом зліва.

дального гломуса класу В-2 з однобічною
приглухуватістю ІІІ ст. за комбінованим
типом порушення звукопровідної та звукосприймаючої функцій.

Рис. 3. Аудіограма у хв.Г., 48 р., з гломусною пухлиною підкласу А-1.

А

Синім кольором позначені пороги по повітряній
та кістковій провідності до хірургічного втручання (кондуктивна приглухуватість ІІ ступеня), червоним – через 8
міс після операції (відмічено покращання слуху на 20-25
дБ на всіх досліджуваних частотах за рахунок відновлення звукопровідної функції після видалення пухлини).

Б

Рис. 2.

Вивчено взаємозв’язок між характером, ступенем змін слухової функції за даними аудіометрії та дослідження вестибулярної функцій при вестибулометрії, а також структурними змінами та їх розмірами
при гломусних пухлинах класів А та В за
даними КТ, МРТ та хірургічних втручань.
На рис. 3 представлена аудіограма у
хв. Г., 48 р., з пухлиною тимпанального
гломуса підкласу А-1 справа з однобічним
зниженням гостроти слуху за типом порушення звукопровідної функції (кондуктивна
приглухуватість ІІ ст.).
На рис. 4 представлена аудіограма у
хв. К., 62 р., з пухлиною тимпано-мастоїЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2014

Рис. 4. Аудіограма у хв. К., 62 років, з пухлиною тимпано-мастоїдального гломуса підкласу
В-2 зліва.

Синім кольором позначені пороги по повітряній
та кістковій провідності до хірургічного втручання, (лівобічна змішана приглухуватість ІІІ ступеню), червоним –
через рік після операції (відмічено незначне покращання
слуху у ділянці сприйняття низьких частот та зниження –
при сприйнятті високих частот). Покращеання слуху на
низьких частотах по повітряній провідності, очевидно,
відбулось
за
рахунок
часткового
відновлення
звукопровідної функції після видалення пухлини.
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Характер та ступінь зниження
слухової функції в залежності від розміру
гломусних пухлин за даними КТ, МРТ та
хірургічних втручань у хворих двох груп
представлені у табл. 1.
Дані, наведені в табл. 1, вказують на
те, що з 9 осіб з пухлиною підкласу А-1
розміром до 1,0 см у 1 слух був у межах
норми, а у решти 8 зареєстровані однобічно
збільшені тональні пороги по всьому діапазону досліджених частот та мовні пороги по

повітряній провідності. Тональні та мовні
пороги кісткової провідності були в межах
нормальних коливань. У них виявлені
однобічні
різні
величини
кістковоповітряного інтервалу від 25 до 50 дБ, що
вказувало на порушення звукопровідної
функції у структурах середнього вуха, тобто
на кондуктивну приглухуватість. У 6 з цих 8
пацієнтів визначена однобічна кондуктивна
приглухуватість ІІ ступеня, а у 2 – ІІІ ступеня.

Таблиця 1
Стан слухової функції в залежності від розміру гломусних пухлин класу А та В
у хворих двох груп
1-а гр. (n=12),
гломусна пухлина класу А
підклас
підклас
А-1
А-2
до 1,0 см
1,1-1,5 см

Стан слухової
функції

Норма
Кондуктивна
приглухуватість
Змішана
приглухуватість
Глухота
Всього

ІІ ст.
ІІІ ст.
ІІ ст.
ІІІ ст.
ІV ст.

1
6
2
9

У 3 хворих підкласу А-2 1-ї групи з
пухлиною розміром від 1,1 до 1,5 см зареєстровані однобічні зміни тональних та мовних порогів як по повітряній, так і по кістковій провідності з наявністю різних величин кістково-повітряного інтервалу, що
вказує на змішані порушення звукопровідної та звукосприймаючої функцій середнього та внутрішнього вуха у різній мірі в кожному конкретному випадку, тобто однобічна змішана приглухуватість, причому з них
у 2 осіб – ІІ ступеня, а у 1 – ІІІ ст.
Таким чином, аудіометричні дослідження показали, що при гломусних пухлинах класу А стан гостроти слуху може бути
різний – від нормального до кондуктивної
приглухуватості ІІ-ІІІ ступеня при невеликих пухлинах, при більших – змішана приглухуватість ІІ-ІІІ ступеня прояву.
Аналіз аудіометричних досліджень у
18 пацієнтів 2-ї групи з тимпанально28

2
1
3

2-а гр. (n=18), гломусна пухлина класу В
підклас
підклас
В-1
В-2
1,1-1,5 см
1,6-2,0 см
число обстежених
3
3
3
4
6
7

підклас
В-3
2,0см
1
4
5

мастоїдальним розповсюдженням гломусної
пухлини класу В показав, що у них зниження гостроти слуху було більш суттєвим.
Як видно з табл.1, у них не відмічено
нормального слуху та слухових порушень
за кондуктивним типом. З 6 пацієнтів підкласу В-1 з пухлиною розміром від 1,1 до 1,5
см виявлено по 3 особи зі змішаною приглухуватістю ІІ та ІІІ ступеня.
При більших пухлинах (розміром від
1,6 до 2,0 см) у 7 обстежуваних підкласу В2 зафіксована змішана приглухуватість ІІІІV ступеня, а з 5 хворих підкласу В-3 при
розмірах пухлини більше 2,0 см у 4 – повна
глухота.
На КТ та при хірургічному втручанні
визначено, що у осіб з кондуктивним типом
слухових порушень пухлини, в основному,
заповнюють аттик, адитус, фіксуються на
промонторіумі, порушуючи цілісність слухових кісточок.
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У пацієнтів із змішаним типом приглухуватості пухлини проникають крізь лабіринтні вікна у капсулу завитки, вічко слухової
труби, соскоподібний відросток до вестибулярного відростку та півколових каналів,
викликаючи порушення рівноваги, запаморочення та інші вестибулярні розлади.
Аналіз вестибулярної дисфункції в залежності від розміру гломусних пухлин

класу А та В у хворих обох груп за даними
КТ, МРТ і хірургічних втручань представлений у табл. 2.
Як вказують вестибулометричні дослідження, що наведені у табл. 2, у 4 з 9 пацієнтів підкласу А-1 з гломусними пухлинами у розмірі до 1,0 см вестибулярна функція була в межах нормальних фізіологічних коливань з обох боків.

Таблиця 2
Стан вестибулярної дисфункції в залежності від розміру гломусної пухлини класу А та В
у хворих двох груп

Характер та ступінь
вестибулярної дисфункції

Норма
Периферичний
вестибулярний синдром
Змішаний вестибулярний
синдром
Всього

І ст
ІІ ст
ІІ ст
ІІІ ст

І гр. (12 осіб), пухлини
ІІ гр. (18 осіб), пухлини
класу А
класу В
підклас
підклас
підклас
підклас
підклас
А-1
А-2
В-1
В-2
В-3
до 1,0 см
1,1-1,5 см
1,1 -1,5см 1,6 – 2,0 см
< 2,0 см
число обстежених
4
3
2
2
3
4
3
4
5
9
3
6
7
5

У решти 5 осіб цієї підгрупи зареєстрована вестибулярна дисфункція за типом
периферичного вестибулярного синдрому І
та ІІ ступеня, яка проявлялась незначним
порушенням рівноваги за даними статичних
та кінетичних тестів. При фоновій ЕНГ спонтанного ністагма не виявлено. При функціональній стимуляції зафіксована асиметрія постобертальної експериментальної реакції ністагма – гіпорефлексія з боку пухлини зі збереженням закону векторіальності,
при цьому у 3 осіб – І ступеня, а у 2 – ІІ
ступеня.
У всіх 3 хворих підкласу А-2 з пухлиною розмірами від 1,1 до 1,5 см виявлена при
вестибулометрії вестибулярна дисфункція за
типом змішаного вестибулярного синдрому
ІІ ступеня. Ці зміни в обох підгрупах були у
стадії субкомпенсації, без пред’явлення
скарг на вестибулярні розлади.
За даними табл. 2, у всіх 18 осіб 2-ї
групи з гломусною пухлиною класу В зафіксована вестибулярна дисфункція різного
типу та ступеня. Наприклад, при розмірі
пухлини від 1,1 до 1,5 см тільки у 2 хворих
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підкласу В-1 відмічено периферичний вестибулярний синдром ІІ ступеня, а у 4 – змішаний вестибулярний синдром ІІ ступеня.
У них при фоновій ЕНГ виявлено горизонтальний дрібнорозмашистий спонтанний
ністагм у протилежний бік від пухлини, а
при обертальній стимуляції – гіпорефлексія
експериментального ністагма з боку пухлини з ознаками його дизритмії.
При розмірі пухлини від 1,6 до 2, 0 см
з 7 осіб підкласу В-2 у 3 зафіксовано змішаний вестибулярний синдром ІІ ступеня, у 4
– ІІІ ступеня зі значними розладами функції
рівноваги, спонтанним горизонтальним середньорозмашистим ністагмом в обидва
боки та значною гіпорефлексією експериментальної реакції ністагма з боку пухлини.
Слід відмітити, що у всіх 5 хворих з
гломусною пухлиною підкласу В-3 розміром більше 2,0 см зареєстрована вестибулярна дисфункція за змішаним типом ІІІ ступеня, яка проявлялась наявністю спонтанного горизонтального середньорозмашистого ністагма в обидва боки. При функціональних навантаженнях у них відзначено зна29

чну асиметрію експериментального ністагма – гіпорефлексію з боку пухлини та гіперрефлексію з протилежного боку.
У цих хворих зафіксовано ознаки тонічності спонтанного та експериментального ністагма, що вказує на наявність гіпертензійного синдрому, який клінічно проявлявся головним болем та відчуттям важкості у
голові.
Таким чином, в результаті комплексних обстежень можна зробити наступні висновки.
1. При гломусних пухлинах класу А
стан слуху може бути різний –від нормального при невеликих пухлинах (до 1,0 см) до
однобічної кондуктивної приглухуватості
різного ступеня прояву, при більших (до 1,5
см) – однобічна змішана приглухуватість.
2. При гломусних пухлинах класу В з
розміром пухлини від 1,5 см до 2,0 см та
більше характерна однобічна змішана приглухуватість ІІІ-ІV ступеня та повна глухота.

3. Виявлено, що при гломусних пухлинах класу А функціональний стан вестибулярної системи може бути нормальним
при малих пухлинах (до 1,0 см) або периферичний синдром І-ІІ ст., при більших
(1,1-1,5 см) – змішаний вестибулярний синдром II ст., а при пухлинах класу В –
тільки змішаний вестибулярний синдром
II-III ст.
Особливості функціональних порушень у слуховій та вестибулярній системах
в залежності від структурних змін при гломусних пухлинах класів А та В та від їх
локалізації можуть бути використані в отонейрохірургічній практиці для ранньої й
диференціальної діагностики, вибору оптимальних методів хірургічного лікування,
реабілітаційних заходів.
Отримані результати важливі для
прогнозування та контролю за станом слухової та вестибулярної функцій у різних
періодах після хірургічного втручання.
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СЛУХОВОЙ И
ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИЙ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ
ГЛОМУСНЫХ ОПУХОЛЯХ КЛАССОВ А И В

PARTICULAR IMPAIRED AUDITORY AND
VESTIBULAR FUNCTION IN CONJUNCTION WITH
THE STRUCTURAL CHANGES IN CLASS A AND B
TEMPORAL BONE PARAGANGLIOMA

Сушко Ю.А., Борисенко О.Н., Мищанчук Н.С.,
Скорохода А.О., Гринько И.И. (Київ)

Sushko Yu.A., Borysenko O.N., Mischanchuk N.S.,
Skorokhoda A.O., Grin'ko I.I. (Kiev)

Резюме

Summary

Изучены показатели аудиометрических и вестибулометрических обследований у 30 больных с гломусными опухолями классов А и В во взаимосвязи со структурными изменениями по данным КТ, МРТ, а также хирургических вмешательств. Выявлено, что особенностью слуховых нарушений у
больных с гломусными опухолями класса А при небольших
размерах является односторонний кондуктивный тип тугоухости (нарушение звукопроводящей функции), при новообразованиях размером от 1,1 до 1,5 см – одностороннее снижение
слуха по смешанному типу (нарушение звукопроводящей и
звуковоспринимающей функций). При гломусных опухолях
класса В отмечены более значительные нарушения остроты
слуха только по смешанному типу преимущественно ІІІ-ІV
степени тугоухости, вплоть до полной глухоты. Отмечено, что
степень проявления слуховых нарушений зависит от локализации опухоли, а также от ее размера. Аналогичная закономерность проявляется между характером и степенью вестибулярной дисфункции, а также размерами и локализацией гломусных
опухолей класса А и класса В. Особенности функциональных и
структурных изменений, их взаимосвязь при гломусных опухолях классов А и В могут быть использованы в отонейрохирургической практике для ранней и дифференциальной диагностики, выбора оптимальных методов хирургического лечения, а
также для реабилитационных мероприятий. Они также важны
для прогноза и контроля за состоянием слуховой и вестибулярной функций в различные периоды после хирургических вмешательств.
Ключевые слова: гломусная опухоль, слуховые нарушения, вестибулярные нарушения.

Audiometric and vestibulometric indicators studied in
30 patients with classes A and B temporal bone paragangliuoma in relation to structural changes on CT, MRI, and
surgical interventions. Revealed that the feature hearing
disorders in patients with paraganglioma at smaller sizes is a
unilateral conductive hearing loss (transmission function
impaired), with tumors ranging in size from 1,1 to 1,5 cm on the mixed type of unilateral hearing loss (transmission
and perception functions impaired). In class B glomus tumors marked a significant breach of hearing only mixed
type III-IV degree of hearing loss, up to a deafness. It is
noted that the manifestation of auditory disorders depends
on the localization of the tumor, as well as its size. A similar
pattern occurs between the character and degree of vestibular dysfunction, as well as the size and location of class A
and class B glomus tumors. Features of functional and structural changes and their interrelation with class A and B
glomus tumors of can be used in otoneurosurgical practice
for early and differential diagnosis, choice of optimal surgical treatment, as well as for rehabilitation. They are also
important for the prediction and monitoring of the auditory
and vestibular functions in different periods after surgery.
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