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تمپانوپالستي بدون استفاده از ژلفوم در گوش مياني
2

*دكتر صمد غياثي ،1دكتر سيدجواد سيدتوتونچي

1،2اسشبدیبر گزٍُ گَش ،گلَ ٍ ثیٌی ثیوبرسشبى اهبم خویٌی -داًطگبُ ػلَم دشضكی سجزیش
خالصه
مقدمه :در رٍش هؼوَل سوذبًَدالسشی سقزیجب ّوِ ي جزاحبى گَش اس صلفَم در گَش هیبًی جْز حوبیز گزافز در هقبثل حبضیِ ي
دزفَراسیَى دزدُ سوذبى اسشفبدُ هی كٌٌذ .در ایي هطبلؼِ اس صلفَم در گَش هیبًی اسشفبدُ ًطذُ اسز ٍ ًشبیج گزفشي گزافز در دٍ گزٍُ ثب
اسشفبدُ ٍ ثذٍى اسشفبدُ اس صلفَم درگَش هیبًی هقبیسِ ضذُ اسز.
روش كار :در ایي هطبلؼِ ي كبرآسهبیی ثبلیٌی در هذر  2سبل  181ثیوبر ثب اٍسیز هذیبي هشهي سحز سوذبًَدالسشی ثِ رٍش گذاضشي
گزافز ثِ صَرر  underlayقزار گزفشٌذ .در  83ثیوبر اس صلفَم در گَش هیبًی ثزاي سوذبًَدالسشی یب سوذبًَهبسشَئیذكشَهی (ثب حفع ٍ 1ثذٍى
حفع ،دیَارُ خلفی كبًبل )2اسشفبدُ ضذ .در  98ثیوبر اس صلفَم در گَش هیبًی اسشفبدُ ًطذ.
نتايج :در  83ثیوبر ثب اسشفبدُ اس صلفَم ،هیشاى گزفشي گزافز در  59هَرد سوذبًَدالسشی ٍ  ٍ %91 CCTMدر  24هَرد %83 OCTM
ثَد .در  98ثیوبر ثذٍى اسشفبدُ اس صلفَم ،هیشاى گزفشي گزافز در  61هَرد سوذبًَدالسشی ٍ  ٍ %89 CCTMدر  37هَرد %84 OCTM
ثَد.
نتيجه گيري :در ایي هطبلؼًِ ،شبیج گزفشي گزافز در دٍ گزٍُ هطبثِ ثَد  .هشیز ایي رٍش ،ثْجَد

سزیغ ضٌَایی ثیوبر ثالفبصلِ ثؼذ اس

خبرج كزدى رٍس ثبد اس هجزاي گَش خبرجی اسز .ػالٍُ ثزایيٍ ،اكٌص سیسشن ایوٌی ثذى ًیش در ایي رٍش كوشز اسرٍش هؼوَل اسز .ثب
سَجِ ثِ هشایبي فَق ،ایي رٍش هی سَاًذ در سوذبًَدالسشی ٍ سوذبًَهبسشَئیذكشَهی ثِ طَر هؼوَل هَرد اسشفبدُ قزار گیزد.
واژه هاي كليدي :سوذبًَدالسشی ،صلفَم ،گزافز .Underlay

مقدمه
سوذبًَدالسشییك سكٌیك جزاحی ثزاي درهبى ثیوبراى ثب اٍسیز

ثبسسبسي ػولكزد گَش هیبًی ًیبسهٌذ یك دزدُ ي سبلن قبثل

هذیبيهشهي ) 1(COMاسزّ .ذف اس سوذبًَدالسشیحذف ثیوبري

ارسؼبش ،گَش هیبًی هحشَي َّا ثب دَضص هخبط ٍ ارسجبط هطوئي

ٍ ثبسسبسيػولكزد گَشهیبًی اسز.

ثیي دزدُ ي سوذبى ٍ هبیؼبر گَش داخلی اسز (.)1
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گزافز كزدى دزدُ ي سوذبى یك ثخص ػوذُ اس سوذبًَدالسشیرا

ثخص گَش ،گلَ ٍ ثیٌی

سطكیل هی دّذ .جْز سزهین دزفَراسیَى دزدُ سوذبى اس هَاد

سلفي سوبسghiasis2000@yahoo.com 0411 -3352076 :
Email:
سبریخ سبییذ:
سبریخ ٍصَل87/1/26 :

هخشلف اس جولِ ًسجآرئَالر ،فبسیب ،دزيكٌذر ،دزیَسز ،دَسز،

87/4/25

چزثیٍ ،ریذ ،هخبط ٍ آلَدرم اسشفبدُ هیضَد (.)1-6
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1

- Chronic Otitis Media

- Closed Cavity Tympanomastoidectomy
- Open Cavity Tympanomastoidectomy
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در سوذبًَدالسشیدر رٍش گذاضشي گزافز ثِ صَررunderlay

یب  overlayسقزیجب ّوِ جزاحبى گَش جْز حفع گزافز در

ثب ثیسشَري ثب سَجِ ثِ هَقؼیز دسشِ ي چكطی دادُ هی ضَد
(سصَیز ضوبرُ .)1

هجبٍرر حبضیِ دزفَراسیَىدزدُ ي سوذبى،گَش هیبًی را ثب صلفَم
دز هی كٌٌذ .در ایي هطبلؼِ ي آیٌذُ ًگز اس سكٌیكی اسشفبدُ ضذُ
اسز كِ ًیبس ثِ اسشفبدُ اس صلفَم در گَش هیبًیًیسزً .شبیج گزفشي
گزافز در دٍ گزٍُ اس ثیوبراى كِ صلفَم در گَش هیبًی اسشفبدُ
ضذُ ثب گزٍّی كِ اسشفبدًُطذُ اسز ،هقبیسِگزدیذُاسز.
روش كار
در ایي هطبلؼِ ي كبرآسهبیی ثبلیٌی در

هذر  2سبل سؼذاد

 181ثیوبر ثب  COMسحز ػول جزاحی سوذبًَدالسشی ثب
اسشفبدُ اس گزافز فبسیبي سوذَرالیس ثِ رٍش گذاضشي گزافز
ثِ صَرر  underlayقزار گزفشٌذ .ایي سؼذاد ثیوبراى ثِ
صَرر سصبدفی ٍ ثب كَر سبسي ،ثِ دٍ گزٍُ سقسین ضذًذ .در
یك گزٍُ در گَش هیبًی اس صلفَم اسشفبدُ ضذ ٍ در گزٍُ
دیگز اس صلفَم در گَش هیبًی اس صلفَم اسشفبدُ ًگزدیذ .در

تصوير  -1ثزداضشي ٍآهبدُ كزدى گزافز فبسیبي سوذَرال

فلخ هَسكَلَدزیَسشئبلثب دبیِ ي قذاهی ثلٌذ كزدُ ٍ ثب ایجبد
فلخ كَرًزٍ 1ارد هجزاي گَش خبرجی هی ضَد .اس حبضیِ ي
دزفَراسیَى دزدُ سوذبى سَسط  Rosen needleیب فَرسذس،
ثیَدسیكَچك حذٍد 1هیلی هشزثزداضشِ ضذُ( ،سصَیز ضوبرُ)2
ٍ سطح هذیبل دسشِ ي چكطی اس هخبط لخز هی ضَد.

سؼذادي اس ثیوبراى ػالٍُ ثز سوذبًَدالسشی ،هبسشَئیذكشَهی ثب
حفع دیَارُ خلفی كبًبل ) ٍ (CCTMثذٍى حفع دیَارُ
خلفی كبًبل ) (OCTMاًجبم گزفزً .شبیج گزفشي گزافز
ثذٍى در ًظز گزفشي هیشاى ثْجَدي ضٌَایی در ّز دٍ گزٍُ ثِ
سفكیك ،ثزرسی ٍ هقبیسِ ضذ .در  83ثیوبر در گَش هیبًی اس
صلفَم اسشفبدُ ضذُ ٍ در  98ثیوبر اسشفبدُ ًطذ .ثیوبراى آگبّبًِ
تصوير  -2سبسُ كزدى حبضیِ دزفَراسیَى دزدُ سوذبى

فزم رضبیز ًبهِ را سكویل كزدُ ثَدًذ .دادُ ّبي ثِ دسز
آهذُ اس هطبلؼِ ،ثِ ٍسیلِ ي رٍش ّبي آهبري سَصیفی

در فلخ ٍاسكَالر اسشزیخ (درگَش راسز) دٍ ثزش ثِ طزف

(فزاٍاًی ،درصذ ٍ هیبًگیي ±اًحزاف هؼیبر) ٍ آسهَى سفبٍر

هذیبل در سبػز  4 ٍ 2دادُ ضذُ ٍ ثلٌذ هی ضَد .آًَلَس

هیبًگیي ثزاي گزٍُ ّبي هسشقل ٍ آسهَى راثطِ ي هجذٍر خی

سوذبًی هبثیي سبػز  ( 4ٍ 2در گَش چخ سبػزّ )8 -10زگش

ٍ ثب اسشفبدُ اس ًزم افشار آهبري

ًجبیذ ثلٌذ ضَد(سصَیز ضوبرُ.)3

 SPSS.13هَرد ثزرسی ٍ

سجشیِ ٍ سحلیل آهبري قزار گزفز .در ایي هطبلؼِ هقذار

P

كوشز اس  0/05هؼٌی دار سلقی گزدیذ.
سكٌیك جزاحی :در ّوِ ي ثیوبراى اس رٍش دسز اٍریكَلز

در سؼذادي اس ثیوبراى فلخ ٍاسكَالراسشزیخثِ دٍ قسوز ضذُ
ٍ ثِ صَرر  swinging doorsثلٌذ ضذًذ (سصَیزضوبرُ.)4
گزافز سؼجیِ ضذُ در گَش هیبًی در ثبال ٍ دبییي سبػز 4 ٍ 2

اسشفبدُ ضذ .ثزش دَسشی درسز اس ثبالي چسجٌذگی ّلیكس سب
سیخ هبسشَئیذ ،حذٍد  5 -6هیلی هشز اس ضیبر دسز اٍریكَلز
دادُ هی ضَد .گزافز اس فبسیبي سبهذَرال سْیِ ضذُ ٍ یك ثزش

1

- Korner Flap
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هبثیي آًَلَس اسشخَاًی ٍ فیجزي قفل هی ضَد ،ثِ طَري كِ
گزافز در سوبس ثب سطح سحشبًی دزفَراسیَى ثِ

خصَظ در

قذام قزار هی گیزد (سصَیز ضوبرُ.)5

دکتر صمد غیاثی و همکار

گزافز رٍي هجزاي جذیذ ٍ لجِ ي فبسیبل قزار هی گیزد
(سصَیز .)6فلخ ٍاسكَالراسشزیخ ثز رٍي گزافز ثزگزداًذُ
هی ضَد ،در ایي حبلز ثذٍى دزكزدى گَش هیبًی ثب
صلفَم گزافز در هجبٍرر حبضیِ ي دزفَراسیَى ثَدُ ،حشی
اگز دزفَراسیَى دزدُ سوذبى در قذام دزدُ ي سوذبى ثبضذ.

تصوير -3حفع آًَلَس قذاهی

تصوير  -6ایجبد هجزاي جذیذ

در هَاردي كِ دزٍهًَشَآر ثِ طَر ٍسیغ اس هخبط لخز ثَدُ ٍ
ًیبس ثِ ػول هزحلِ دٍم ٍ سزهین اسشخَاًچِ اي اسز ،جْز
هوبًؼز اس چسجٌذگی دزدُ سوذبى رٍي دزٍهًَشَار سكِ اي اس
دَضص سبیالسشیك در گَش هیبًی گذاضشِ هی ضَد .در
تصوير -4ثزیذى ٍ ثلٌذ كزدى فلخ ٍاسكَالریس اسشزیخ

صَرر اخشالل ػولكزد ضیذَر اسشبش ثسشِ ثِ هَرد
 T tubeدر ثقبیبي دزدُ یب گزافز گذاضشِ

ٍ VT

هی ضَد .رٍي

ثزش فلخ ٍاسكَالریس اسشزیخ در خلف 2-3 ،سكِ ي
كَچك صلفَم آًشی ثیَسیك دار گذاضشِ هی ضَد .ثزش دسز
اٍریكزلز در دٍ الیِ سزهین هی ضَد .فلخ كَرًز ثِ هحل اٍلیِ ثز
رٍي گزافز در دیَارُ خلفی كبًبل ثزگزداًذُ هی ضَد ٍ در
هجزاي گَش خبرجی رٍسثبد گذاضشِ هی ضَد.
نتايج
تصوير -5ثزگزداًذى فلخ ّب

لجِ ّبي ثزش گزافز اس سیز دسشِ ي چكطی ثیزٍى آٍردُ

اس هجوَع  181ثیوبر(ً 103 )%56/9فز سى ٍ (78 )%43/1
ًفز هزد ثَدًذ .هیبًگیي سٌی ثیوبراى در گزٍُ اسشفبدُ اس صلفَم

ضذُ ٍ در السزال گزدى چكطی رٍي ّوذیگز ثِ حبلز ّن

در گَش هیبًی  34±8/01سبل ٍ هیبًگیي سٌی ثیوبراى در

دَضبًی قزار هی گیزًذ  .در صَرر  ،OCTMدر قسوز خلفی

گزٍُ ػذم اسشفبدُ اس صلفَم  32/56 ± 11/91سبل ثَد كِ

سحشبًی ٍ فَقبًی كبًبل ،هجزاي اسشخَاًی جذیذ ایجبد ضذُ ٍ

ایي سفبٍر هیبًگیي اس لحبظ آهبري هؼٌی دار ًجَد (.)P=0/18
67
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هیبًگیي سٌی كل ثیوبراى  31/2±14/15سبل ثَد كِ كوشزیي

ػٌَاى گزافز دزدُ سوذبى اسشفبدُ ضَدً ،یبس اسز كِ حبضیِ

سي  ٍ 13ثیطشزیي سي  56سبل ثَد .سَسیغ فزاٍاًی افزاد هَرد

دزفَراسیَىدر هجبٍرر گزافز قزار گیزد .سقزیجب ّوِ ي جزاحبى

هطبلؼِ ثز حست ًَع ػول جزاحی ٍ هیشاى هَفقیز گزفشي

گَش ثِ ایي دلیل گَش هیبًی را ثب صلفَم دز هی كٌٌذ كِ گزافز

گزافز در دٍ گزٍُ در جذاٍل ( )2ٍ 1آٍردُ ضذُ اسز.

را در هجبٍرر حبضیِ دزفَراسیَىحوبیز كٌذ.

جدول -1سَسیغ فزاٍاًی افزاد ثزحست ًَع ػول در

اس طزفی صلفَم یك جسن خبرجی در گَش هیبًی ثَدُ ٍ

دٍ گزٍُ هَرد هطبلؼِ

هی سَاًذ هَجت ٍاكٌص سیسشن ایوٌی در گَش هیبًی ثطَد .
ّ ٍ Lieningوكبراًص یك هطبلؼِ ثز رٍي هَش ّب اًجبم دادُ

نوع عمل جراحي
گزٍُ ثذٍى اسشفبدُ اس
صلفَم
گزٍُ ثب اسشفبدُ اس
صلفَم

CCTM

OCTM

(61)%62/2

(37)%37/8

(59)%71/1

(24)%28/9

ثزرسی ًشبیج آسهَى راثطِ ي هجذٍر خی ًطبى هی دّذ كِ سفبٍر
ثبضذ.)P=0/26
دٍ گزٍُ اس لحبظ ًَع ػول هؼٌی دار ًوی (

ٍ ثب قزار دادى صلفَم در گَش هیبًی ،درثزرسی ثب هیكزٍسكَح
ًَري ،فیجزٍسیس در هشٍسوذبى را گشارش كزدًذ (.)7
ّ ٍ Hellstromوكبراًص هطبلؼِ ي دیگزي ثز رٍي هَش
صحزایی اًجبم دادُ ٍ صلفَم فطزدُ ضذُ را در گَش هیبًی
قزار دادًذ .ثؼذ اس  2 -3هبُ هطبّذُ كزدًذ كِ گَش هیبًی ثب
اسشخَاى سبسُ سطكیل ضذُ ٍ سَدُ ي ثی ضكل (حبٍي ثبفز
ّوجٌذ ،فیجزٍثالسز ّب ،ػزٍق ٍ سلَل ّبي الشْبثی) ،دز ضذُ

جدول  -2جذٍل سَریغ فزاٍاًی افزاد ثزحست هیشاى هَفقیز در

ثَد .دزدُ ،رسزاكشِ ضذُ ٍ ثِ دزٍهًَشَآر چسجیذُ ثَد (.)8

دٍ گزٍُ هَرد هطبلؼِ

در اًسبى ،صلفَم ثبػث دبسخ ایوٌی  round cellضذُ ٍ هَجت

موفقيت پيوند

سطكیل ثبفز فیجزٍسیس در حذي ثیص اس آى چِ كِ ثِ طَر

گزٍُ ثذٍى اسشفبدُ اس

CCTM

(54)%88/5

طجیؼی در گَش هیبًی اسفبق هی افشذ ،هی گزدد ( .)9در ایي

صلفَم

OCTM

(31)%83/8

هطبلؼِ ثب ػذم اسشفبدُ اس صلفَم در گَش هیبًی اس ٍاكٌص

گزٍُ ثب اسشفبدُ اس

CCTM

(54)%91/5

اس طزف دیگز در ًوًَِ ّبي حیَاًی ،هذر جذة كبهل صلفَم

صلفَم

OCTM

(20)%83/3

ثیي  45 -54رٍس اسز ( ،)9لذا در صَرر اسشفبدُ اس صلفَم

سیسشن ایوٌی ثز ػلیِ صلفَم ٍ ػَارض حبصل هوبًؼز هی ضَد.

ثزرسی ًشبیج آسهَى راثطِ ي هجذٍر خی ًطبى هی دّذ كِ
هیشاى هَفقیز سوذبًَدالسشی ٍ

 CCTMدر دٍ گزٍُ هَرد

هطبلؼِ اس لحبظ آهبري هؼٌی دار ًوی ثبضذ(

.)P=0/76

ّن چٌیي هیشاى هَفقیز  OCTMدر دٍ گزٍُ هَرد هطبلؼِ ًیش
اس لحبظ آهبري هؼٌی دار ًوی ثبضذ (

 .)P=0/61هَفقیز

جزاحی ثِ حبلشی گفشِ هی ضَد كِ یك گزافز سبلن ٍ ثذٍى
دزفَراسیَىیب السزالیشاسیَى،ثزاي هذر  12هبُ ثبقی ثبضذ.
بحث
در سوذبًَدالسشی ،گزافز كزدى ثِ دزدُ سوذبى دزفَرُ یك
قسوز ػوذُ اس ػول جزاحی اسز .در هَرد ّز هبدُ اي كِ ثِ

در گَش هیبًی ،ایي هبدُ ثِ هذر

طَالًی در گَش هیبًی

ثبقی هبًذُ ٍ ایي اهز هبًغ اس ثْجَد كبهل ضٌَایی سب جذة كبهل
صلفَم هی ضَد .در صَرسی كِ در ایي سكٌیك ،ثالفبصلِ ثؼذ اس
خبرج كزدى رٍسثبد اس هجزاي گَش خبرجی ،ضٌَایی ثیوبر ثِ
طَر قبثل هالحظِ اي ثْجَد هی یبثذ.
در ایي هطبلؼِ ًطبى دادُ ضذ كِ هیشاى گزفشي گزافز در
هَاردي كِ در گَش هیبًی صلفَم اسشفبدُ ًطذُ ثَد ،در
سوذبًَدالسشی ٍ  ٍ %91/5 CCTMدر  %83/3 OCTMثَد ٍ
در هَاردي كِ صلفَم اسشفبدُ ضذُ ثَد ،در سوذبًَدالسشی ٍ
 %83/8 OCTM ٍ %88/5 CCTMدرصذ ثَدكِ ًشبیج
هطبثِ ّن ثَدًذ (ثِ سزسیت.)P=0/61ٍ P=0/76
68

تمپانوپالستی بدون استفاده از ژلفوم در گوش میانی

نتيجه گيري

هیشاى گزفشي گزافز در دسز جزاحبى هبّز در
هیزًگَدالسشی ثب گزافز فبسیبي سوذَرال ٍ سكٌیك underlay

ٍ ثب اسشفبدُ اس صلفَم در گَش هیبًی در ثبلغیي

 ٍ %90در

كَدكبى  % 85-90/2اسز (  .)10-12در ثزرسی هقبالر،
هطبلؼِ اي در هَرد هیشاى گزفشي گزافز در

دکتر صمد غیاثی و همکار

ٍ CCTM

یكی اس اّذاف اصلی سوذبًَدالسشی

سزهین دزفَراسیَى

دزدُ ي سوذبى اسز .در سكٌیك هَرد اسشفبدُ در ایي هطبلؼِ،
جْز حوبیز گزافز در هقبثل حبضیِ ي دزفَراسیَى دزدُ ي
سوذبى در گَش هیبًی اس صلفَم اسشفبدُ ًطذُ اسز  .لذا در

 OCTMاًجبم ًطذُ اسز.

درجِ ي ًخسز

 Fischدر سوذبًَدالسشی OCTM ٍ CCTM،درسكٌیك خَیص

جسن خبرجی ٍ ٍاكٌص ّبي هشؼبقت آى هوبًؼز ضذُ اسز ٍ

اس فلخ ّبي دَسشی هئبسبل دذیكَلِ ي اسذیزال السزال ٍ هئبسبل

در درجِ ي دٍم ثِ ػلز ػذم ٍجَد صلفَم در گَش هیبًی،

هذیبل (ثِ جبي فلخ ّبي اسشبًذارد كَرًز ٍ ٍاسكَالریس

ضٌَایی ثیوبر ثالفبصلِ ثؼذ اس خبرج كزدى رٍسثبد اس هجزاي

اسشزیخ) اسشفبدُ كزدُ ٍ در گَش هیبًی اس صلفَم اسشفبدُ

گَش خبرجی ثْجَدي ٍاضح دیذا هی كٌذ  .لذا ثب سَجِ ثِ

ًوی كٌذ .هیشاى ثسشِ ضذى دزفَراسیَى در دبیبى اٍلیي سبل ثؼذ اس

هشایبي فَق ،ایي سكٌیك هی سَاًذ ثِ صَرر هؼوَل در اػوبل

ػول جزاحی ٍ %89ثؼذ اس 5-15سبل  %86ثَد (.)12

جزاحی گَش هَرد اسشفبدُ قزار گیزد.
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