بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بعثت

عمل جراحی ترمیم پرده گوش(تمپانوپالستی)
پرده گوش در انتهای کانال گوش قرار دارد و گوش میانی را از گوش خارجی جدا می کند .پرده گوش به دالیل متعددی ممکن است آسیب
ببیند و پاره شود .آسیب پرده گوش ،عوارض متعددی از جمله کمشنوایی ،سرگیجه ،عفونت گوش میانی و ترشحاتی از گوش میانی را به دنبال
دارد.طی عمل جراحی تیمپانوپالستی) ، (tympanoplastyپرده گوش یا استخوانچه های کوچک گوش میانی که آسیب دیده اند ،ترمیم می
شوند.

روش های انجام تمپانوپالستی یا عمل ترمیم پرده گوش
برای انجام این عمل ،فردی را که پرده گوش او آسیب دیده است ،وارد اتاق عمل می کنند و او را تحت بیحسی موضعی و یا
بیهوشی کامل (بسته به تشخیص پزشک متخصص و یا شرایط بیمار) قرار می دهند.
پزشک متخصص برای دسترسی به پارگی پرده گوش ،برشی را در داخل کانال گوش ایجاد می کند.اگر جراح نتواند به این روش
به سوراخ ایجاد شده در پرده گوش دسترسی پیدا کند ،برش کوچکی در پشت گوش فرد ایجاد می کند و بافت مشخصی را از آن
برمی دارد و بر روی پارگی پرده ،پیوند می زند.اگر جای زخم روی بافت باقی بماند ،پزشک متخصص قبل از ترمیم پرده گوش ،آن
را با لیزر از بین می برد و از بخیه برای ترمیم برش استفاده می کند.
مالحظات بعد از عمل تمپانوپالستی
بعد از انجام عمل تمپانوپالستی ،فرد ممکن است برای مدت چند روز ترشحاتی از گوش داشته باشد و خونریزی خفیفی را از
مجرای گوش خود تجربه کند .این موارد طبیعی است و جای نگرانی ندارد .عالوه بر آن ممکن است احساس درد در ناحیه گوش و
مجرای گوش داشته باشد ،ولی این عالیم طی مدت چند روز برطرف می شوند.
هشدارهای مهم بعد از عمل تمپانوپالستی
فردی که تحت عمل تمپانوپالستی قرار گرفته است ،باید برای چند هفته ،مراقبت های الزم بعد از عمل جراحی را در نظر بگیردو به پزشک خود مراجعه کند .اگر پزشک او اجازه داد به حمام برود و برای حمام کردن ،نکات ضروری و الزم را از پزشک سوال
کند .به دلیل رفتن آب در گوش در طی حمام کردن ،این گونه افراد باید قبل از حمام ،پنبه ای را گرد کرده و آن را با وازلین چرب
کنند و بر روی الله گوش خود طوری قرار دهند که از ورود هر گونه آب و مواد دیگر به داخل گوش جلوگیری شود .در صورتی که
آب وارد گوش فرد شود ،به احتمال بسیار زیاد عفونت گوش ایجاد می شود.
سعی کنید حتما ناحیه عمل شده را تمیز نگه دارید.
از ورزش هایی مانند شنا که با آب در تماس هستید ،باید خودداری کنید.
به یاد داشته باشید که کم شنوایی ناشی از آسیب به پرده گوش ،حدود  2تا  3ماه پس از عمل جراحی تمپانوپالستی برطرف می
شود .پس در طول این مدت ،نگران شنوایی خود نباشید
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عوارض عمل تمپانوپالستی
عمل تمپانوپالستی مانند هر عمل جراحی دیگر ،یک سری عوارض احتمالی به همراه دارد .در ابتدا باید تمام عوارض احتمالی آن را
از پزشک متخصص خود سوال کنید.
عوارض احتمالی آن عبارتند از:
ممکن است سوراخ پرده گوش دوباره برگردد .یکی از عوارض این عمل ،پیوند نخوردن بافت است و ممکن است پرده گوش التیامنیابد .این مورد در افرادی دیده می شود که سابقه جوش نخوردن زخم را دارند.
بروز عفونت
آسیب های عصبی
کم شنوایی یا از دست دادن شنوایی
وزوز گوش :وزوز گوش به دلیل پارگی پرده گوش می باشد
سوراخ شدن پرده گوش
تنگ شدگی کانال گوش
آسیب گوش میانی
ایجاد چسبندگی در گوش میانی
فیستول پری لنف
آسیب عصب صورت
عفونت گوش میانی
بروز کلستاتوم
نتایج مورد انتظار
در بیش از  09درصد موارد ،این عمل با موفقیت انجام می گیرد و عالیمی مانند عفونت و درد تسکین پیدا می کنند و شنوایی فرد
بر می گردد .ولی احتمال کم شنوایی جزئی در آن وجود دارد.
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نحوه تشخیص پزشک برای انجام عمل تمپاتوپالستی در فرد
پزشک متخصص با تجویز یک سری آزمایشات به این نتیجه می رسد که این عمل باید در فرد انجام گیرد یا نه.
آزمایشاتی مانند تست شنوایی که توسط شنوایی شناسان انجام می گیرد.
بررسی های الزم برای وجود و یا عدم وجود سوراخ در پرده گوش توسط پزشک متخصص گوش و حلق و بینی انجام می گیرد.
اگر فرد هر گونه سابقه ای از سرگیجه دارد ثبت می شود.
آزمایش خون و ادرار برای تعیین سالمت نسبی فرد جهت بیهوشی کامل یا بی حسی موضعی در طی عمل جراحی انجام می گیرد.
نکاتی که بعد از عمل جراحی تمپانوپالستی باید در نظر داشت
از دمیدن هوا در بینی خودداری کنید.هر گونه مسافرت هوایی با هواپیما را به بعد از زمان بهبودی کامل موکول کنید .فشار ناشی از اختالف فشار هوا ،سبب بدتر شدنعالیم ناشی از عمل می شود (باروتروما)
از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید ،زیرا فشار ناشی از آن ممکن است به گوش فشار بیاورد.
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