
Особености	на	поведение	при	
параганглиоми	на	глава	и	шия		

	
Татяна	Хаджиева		

	



Екстра-адренални	параганглиоми	
70%	в	главата	и	шията		

•  произхождат	от	
параганглиите		

•  Развиват	се		по	хода	
на	тяхната	
ембрионална	
миграция		

•  от	черепната	
основа	до	аркус	
аорте		
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Да	се	изтрие	

Терминология		

Хемодектоми	

Хроматидни	тумори	

Гломусни	тумори		
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Терминология	–	
Хемодектоми,	хроматидни	тумори,		

гломусни	тумори		

•  Темпоралната	кост	-югуло-
тимпаналната	група		

•  Гломус	вагале	
•  Гломус	каротикум		
•  Рядко	-	ларинкс,	фаринкс,	

цилиарното	тяло	на	
орбитата	

•  бавно	растящи	тумори		
•  рядко		метастазиращи	
•  Несекретиращи	

катехоламин		
•  1%	секретират-	малигнените		
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10	генни	тумори		
VHL,	RET,	NF1,	SDHA,	SDHB,	SDHC,	SDHD,	SDHAF2,	TMEM127,		MAX	

•  Повечето	фамилни	
форми	на	
феохромоцитомите	и		
параганглиомите,	както	и	
10-20%	от	спорадичните	
форми	носят	генни	
мутации		

•  основни	мутации	в	
генния	комплекс,	
кодиращ	сукцинат	
дехидрогеазата	(SDH)	

•  Наследствените	ПГ	са	
основно	с	мутации	
в	SDHD	гена,		но	не	са	
редки	и		с	SDHB	и		
SDHC	мутации		

•  Редките	малигени	ПГ	на	
главата	и	шията	се	
наблюдават	при	пациенти	с	
SDHB	мутации		

•  Значително	по-	рядко		ПГ	са	
асоциирани	с	мутации	в		
VHL,	RET,	NF1,	TMEM127	
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Генетика	

•  Фамилни	-10%	
–  Млада	възраст	
–  Множествени	
–  По-често	малигнени	
–  При	мъже	
–  Асоциирани	с	MEN	

2A	-	2B/RET	ген/	
–  Hippell	Lindau	/VHL/	

•  Спорадични	–	90%	
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Диагностика:		
	
	
	

•  МРТ	е	оптималният	метод	
за	югуло-тимпаналните	ПГ	

•  CT	и		MR	ангиография	-			
Каротидните	и	вагусовите	

•  деструкция	на	костите	на	
базата	-	КТ	метод		

•  Разработени	са		и	
функционални	нуклеарно-	
медицински	методи,	
основно	за	установяване	
на	метастатична	
активност	

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and 
then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the 
image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still 
appears, you may have to delete the image and then insert it again.

68	Ga	DOTATOC	PET	CT	
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НМ	методи	–множествени	ПГ	
18F	DOPA	PET	CT			
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ПГ	на	каротидното	тяло		Парагангиоми		на		
каротидното	тяло	-	2	място		
Най-чести	
Често	двустранни	
Пулсиращи,	бавно	
растящи		
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Стадий		 Туморна	характеристика	на	ПГ	на	каротидното	тяло	
I	 Минимално	ангажиране	на	каротидните	съдове	-	възможна	

радикална	операция	с	минимална	морбидност	
II	 Частично	ангажиране	на	вътрешната	и		външна	каротидни	артерии,	

радикална	резекция	затруднена		
III	 Плътно		около	каротидните	съдове	със	срастване	,	операцията	налага	

съдова	реконструкция	

Shamblin 1971 г	

Операция-	експертност	
Емболизация	?	baroreceptor	

failure	syndrome		
Лъчелечение	/	РХ	
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Ларингеални	ПГ-	редки	
•  Може	да	наложат	трахеостома	
•  Операция	
•  хемисупраглотисна	

ларингектомия	
•  Резекция	на	гл	връзка		
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Вагусни	ПГ	–	най-редки	2.5%	
Произход-	ганглии	на	н.вагус	

горни	

долни		
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ПГ	на		вагусния	нерв		

•  Произхождат	от	горни,	средни	и	долни	
ганглии	на	н.вагус		

•  Маса	на	шията,	дисфония	
•  Симптоми	от	ЧМН	-	X-28%,	XII-17%,	

XI-11%,	IX-11%,	VII-6%	
•  X–	аспирация,	дисфагия,	дисфония	
•  XI	–	болки,	слабост	в	рамото	
•  XII-	дисфагия,	дисфония	
•  Симпатикусови	с-н		
•  	–	едностранен	с-н	на	Хорнер		

–  Болки		при	първата	хапка	–	
паротидна	болка	компенсаторно			
активиран	парасимпатикус		

•  Хирургия	–	загуба	на	функцията	на	
нерва,	независимо	от	съхраняването		
му.		Допълнително	засягане	на	ЧМН	IX,	
XI,	and	XII		поради	близост	до	форамен	
югуларе	-	50–60%		

•  Наблюдение	–	операцията	причинява	
повече	парези	от	бавният	растеж	на	ПГ		
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Тимпанален	параганглиом	
	

•  С-ка	–зонална	:	шум	в	
ушите,	световръртеж		

•  С-м	изгряващо	
слънце	

•  Побеляване	при	
натиск	върху	a.	cato�s	
ext	

•  Операция	–	
лъчелечение/РХ	
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Параганглиоми	на	югуларния	
булб		

С-ми-	шум	в	ушите,	
световъртеж,	
главоболие		
Парези	на	IX,	X,	XI	
ЧМН	
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Класификация	по		
	Fish&	Ma�ox,1988	

Стадий	 	Туморна	характеристика		
А	 Тумор	ограничен	в	средното	ухо		
В	 Тумор	инвазиращ		хипотимпаниума,	с	интактен	каротиден	форамен	и	

канал		
C	 	С	ерозия	на	каротидния	форамен	и	разпространяващ	се	във	всички	

посоки		
C1	 С	ерозия	на	каротидния	форамен	без	инвазия	на	каротидната	

артерия	
С2	 с	ерозия	на	вертикалната	хоризонталната	част	на		каротиден	канал	

С3		 С	ерозия	на	хоризонталната	част	на	каротидния	канал	без	форамен	
лацерум		

С4	 С	инвазия	на	форамен	лацерум	и	кавернозия	синус	
D	 С	интракраниално,	но	екстрадурално	разпространение		
Di1,2,3	 в	зависимост	от	инвазията	на	задна	черепна	ямка	
		 Di1	под	2	см;		Di2	2-4	см;		Di3	над4	см		
De	 Екстрадурално	разпространение		De1-	под	2	см		De2	над	2	см		 17	



Принципни	методи	на	лечение	
Хирургия	

•  стадий •  локализация  

•  успеваемост на  
      хирургичните методи, 
•  ако  локализацията 
позволява  ниска  
морбидност   

•  липса на следоперативна 
инвалидизация 

 
Ø  Въпреки че операцията 
води до  увреждане на 
околните невроваскуларни 
тъкани, привържениците й 
подчертават, че само тя 
предлага шанс за 
оздравяване  

Ø  Каротидни ПГ 
Ø  Малки тимпанални  

	

Решението	за	лечение	
	

Ø  локализация,		

Ø  стадий		

Ø  възраст				

Ø  състояние	на	болния		морбидност	

на	лечебните	алтернативи		

Ø  предпочитанията	на	експерта	и	

пациента	
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Усложнения	от	
операция		

•  Кървене	–a.caro�s	;	v	jugularis	
int	

•  	увреждане	на	ЧМ	
•  10	–	аспирация,	дисфагия	
•  11	–	болки,	слабост	в	рамото	
•  12-	дисфагия,	дисфония	
•  Симпатикусови	с-н		
•  	–	едностранен	с-н	на	Хорнер		

–  Болки		при	първата	хапка	–	
паротидна	болка	компенсация	
от	парасимпатикус		

•  Инсулт	–	емболизъм	или	
стеноза		
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Принципни	методи	на	лечение	
Лъчелечение		

конвенционално	ЛЛ	-1970	
	РХ-2004	

Решението	за	лечение	
	

Ø  локализация,		
Ø  стадий,		
Ø  възраст				
Ø  състояние	на	болния,	
Ø  		морбидност	на	

лечебните	
алтернативи		

Ø  предпочитанията	на	
експерта	и…	

Ø  	пациент	

	

•  стадий	
•  локализация		
							Дефиницията	за	оздравяване		
•  липса	на	туморна		прогресия	
•  с	наличие	на	резидуална	

асимптоматична	лезия,		
•  намалява	във	времето,		
								но	никога	не	изчезва	напълно.		
•  Липса	на	туморна	прогресия	-ефективно	

излекуване.	
•  бавно	намаляване	88–100%	
•  	в	проследяване	от	50	месеца	до	11	

години;		
•  	туморният	контрол	не	се	променя	в	

рамките	на	5-10	години,	вариращ	
между	95-	88%.	
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Лъчеви	реакции	–	по	--ниски	от	
оперативните	усложнения	

Ранни		
Локализацията		

•  	вертиго,		

•  гадене,		

•  шум	в	ушите,		

•  мукозит	

Късни		
•  Отит	
•  Фиброза	на	ушния	канал	
							минимални	(0–5.1%).	
•  	Мозъчна	и	костна	некроза	-	0.8	-	

2.6%		
•  Радиогенни	тумори	–	корелация	с	

ЛЛ	?	Полза	–риск	от	ЧМН	дефицит	
•  С-ка	от	ЧМН	преди	ЛЛ	-	Няма	

влошаване	на	дефицита	в	черепно-
мозъчните	нерви,	причинени	от	
тумора	или	минимално	влошаване	
до	15%	-преходни	–		

•  на	nn	glossopharyngeus,	vagus,	
accesorius	-		регресия		в	20%			 21	



Резултати		

Конвенционално	ЛЛ	-	МИЛЛ	
•  University	of	Florida	–	1968-2011-	131	б.	

с	156	ПГ	на	темпоралната	кост,	jugular	
bulb	,caro�d	body	и		glomus	vagale	–	45	
Gy	станд	фракц.	

•  	През	годините	методите	се	
подобряват	–	конв		(55%);	МИЛЛ	36%	

•  	РХ	9%		
•  Причина	–	морбидност	на	хирургията,	

нерадикална	операция		3.2%	
рецидиви	от	1-	8	години,	1	малигнен	
ПГ	след	рецидив	

РХ	е	новата	алтернатива	
•  Единична	доза	–	15-16	Gy	
•  Фракциониранeто	зависи	

от	толерантни	дози	на	
околните	органи	–		

•  12-16	Gy	в	1	фракция,		
•  20	Gy	в	3	фракции	и	
•  27	Gy	в	5	фракции	
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4	системни	проучвания	с	мета-анализи	
	

1.	glomus	jugulare	-	лекувани	с	един	
от	трите	вида	апаратура:	гаманож,	
кибер	нож	и	линейни	ускорители.		

19		проучвания	с	335	болни	97%	
получават	ЛТК,	95%	имат	клиничен	
контрол	
	Гаманож,	кибер	нож	и	ЛУ	–сходен	
ефект	и	токсичност	

•  2.	869	пациенти	с	glomus	
jugulare	от	109	проучвания	след	
операция,	постоперативно	ЛЛ	и	
самостоятелно	ЛЛ	

•  фокус	върху	страничните	
ефекти	на	лечебните	методи.		

•  болните	провели	само	РХ		имат	
най-ниска	честота	на	рецидиви	
и	най-добри	резултати	в	
сравнение	с	останалите	методи	
(p	<	0.01).		

•  пациентите	с	пълна	туморна	
резекция	имат	повече	
компликации	на	ЧМН	IX-XI	в	
сравнение	с	РХ	
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Конвенционално	ЛЛ	/	РХ		
	

•  3.	пациенти	провели	
операция,	конвенционално	
перкутанно	ЛЛ			и	РХ	

•  461	б.	с	ЛЛ		в	20	проучвания		
•  254	б.	в	14	проучвания		с	РХ.		
•  Еднакъв		ЛТК	при	ПЛЛ	и	РХ		

4.	Мета-анализ	по	данни	от	
PubMed,	EMBASE,	Web	of	Science,	
COCHRANE	и	Academic	Search	
Premier		до	2012	г.		
•  След	самостоятелна	/14	

проучв/		
•  комбинирана	/4	проучв/		
•  спасителна	ЛЛ	/12	проучв/		
Ефектът		на	регресия	след			ПЛЛ	
и	РХ.-	По-висока	след	РХ	–	
Сборният	ЛТК	е	от	79-100%.		
РХ	е	по-ефективно	лечение		от	
ПЛЛ,	особено	при	югуло-
тимпаничните	ПГ		
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Нашия	опит		

Конвенционално	ЛЛ	-	МИЛЛ	
•  От	1980-	конвенционална	

ТГТ	,	3	D	ЛЛ	–	45-50	Gy	
•  	тимпанални	и	bulb	v	

jugularis			
•  Стабилизиране	
•  Големи	каротидни	ПГ		
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Нашият	опит	РХ		УМБАЛ	СВ	ИВ	
Рилски	True	beam	STX-		

Планиране	–	с	хибридни	
образи	с		МРТ	със	СТ		
Дози		
•  Единични	–	11-14	Gy	
•  Фракции	3х8Gy;	3х9	Gy	
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7	-арково	облъчване		
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Множествени	ПГ		
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Лечение	на	малигнени	и	
секретиращи		ПГ		

•  Хирургия	
•  Следоперативно	ЛЛ	/	
РХ/		

•  Соматостатинови	
аналози,		

•  евент	VGFR	инхибитори		
•  РХ	за	
олигометастатична	
болест		

•  Операция	при	
секретиращи	ПГ	е	
деликатен	проблем	–	
предварителна	
лекарствена		терапия	

•  Да	се	прекъснат	
хранещите	съдове	

•  	Да	не	се	нарушава	
капсулата	на	тумора!!!		

•  ЛЛ	е	алтернатива	

29	



Заключение ДМ В:  
	

Оперативно	лечение		

•  се препоръчва : 
•  млади хора под 40 г. 
•  локализации с  ниска 

постхирургична морбидност 
парези на n. facialis, n vagus, п 
glossoharyngeus и  accessorius,  

•  рецидив след лъчелечение, 
интракраниално разпространение 
с инвазия на a. carotis interna  и 
поносимост на пациента  към 
клампиране  

ЛЛ е първи избор за 
лечение 	

•  Независимо от големината на 
тумора при  темпоралните ПГ 10 
годишен ЛТК  

•   с 90-100%  
•   много по-ниски ятрогенни  ефекти 

от хирургия- 
•  сходна на промяна към РХ на 

акустичните невриноми  
Абсолютни индикации за ЛЛ  
•  Туморен	размер	
•  Инвазия	на	вътр.	каротидна	артерия,	

особено	при	трудности	в	клампирането		
•  Различна	степен	на	хирегични	

противопоказания	–		
•  Двустранни	тумори		
•  Нерадикална	операция	
•  Рецидив	операция	
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Радиохирургия	–	ДМ	В	

•  Радиохиругичните методи са  съвременната алтернатива 

на операция и ковенциоално ЛЛ , поради 

•   по- висока анатомична прецизност,  

•  кратки схеми на лечение, 1-  5 сеанса  

•   значително по-ниска  токсичност от другите методи	
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Наблюдение	-	ДМ	С			

  При възрастни 
асимптоматични пациенти  

може да се обсъжда 
наблюдение	
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