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چکیده

مقدمه: رادیوتراپی یک روش متداول در درمان تومورهای ناحیه سر و گردن است، لذا در اکثر این درمانها سیستم 

شنوایی بناچار تحت تابش پرتو قرار میگیرد. متاسفانه آسیب های شنوایی ناشی از پرتودرمانی بندرت در ادبیات آنکولوژی 

پرتوی گزارش شده است و دوز دریافتی توسط اجزاء سیستم شنوایی و عوارض پس از آن بندرت به ثبت رسیدهاند. هدف 

این مطالعه بررسی آسیب شنوایی در بیمارانی است که بواسطه درمان تومورهای ناحیه سر و گردن سیستم شنوایی آنها 

در حین درمان تحت پرتودهی واقع می شود.

موادوروشها: 28 بیمار تحت پرتودرمانی در این مطالعه دارای تومور ناحیه سر و گردن و فاقد پرتودرمانی قبلی 

 pure 180-200 در 5 روز هفته بود. در این بیماران ادیومتری تون خالص cGy بودند. اعمال دز کلی بصورت دوز روزانه

)tone audiometry )250-12000 kHz قبل از ش��روع پرتودرمانی، در حین و پس از اتمام پرتودرمانی و در فواصل 3 

 Common و 6 ما. بعد از پرتودرمانی بعمل آمد. سن افراد در این مطالعه از 21 الی 67 سال بود. از سیستم نمرهدهی

Terminology Criteria for adverse events (CTCAE) جهت نمرهدهی آسیب شنوایی استفاده شد.

نتایج: دز رسیده به حلزون گوش داخلی از 423 الی 7758 سانتیگری متفاوت بود. در 48 درصد از بیماران افت 

شنوایی گرید1 و 2 یا 3 مشاهده شد. میزان کاهش شنوایی از 15 دسی بل الی 65 دسی بل متغیر بود. کاهش شنوایی در 

بیمارانی که همزمان با پرتودرمانی حداقل پنج دوره شیمی درمانی - سیس پالتین. داشتند، در فرکانسهای 12و6،8،10 

رخ داد، در این بیماران افت شنوایی دوطرفه و دایمی بود و با افزایش فرکانس، افت شنوایی به میزان بیشتری مشاهده 

میشد. مشاهده موارد افت شنوایی فرکانسهای میانی )kHz 2,4,6( در بیمارانی که حین یا پس از پرتودرمانی به اوتیت 

گوش میانی دچار شدند بیشتر از سایر بیماران بود و کاهش شنوایی این بیماران غالبًا برگشتپذیر بود. مشاهده و میزان 

افت شنوایی به طول دوره پیگیری وابسته بود. بیماران افت شنوایی را در حین یا بعد از پرتودرمانی و یا پس از گذشت 

سه ماه پس از پرتودرمانی تجربه کردند. در بیماران میانسال افت شنوایی بیشتر از بیماران جوان مشاهده شد.

بحثونتیجهگیری: در پرتودرمانی بیماران مبتال به تومورهای نواحی سر وگردن به روش معمول، به میزان باالیی 

افت شنوایی ناشی از درمان شایع است. لذا این مطالعه بر اهمیت ارزیابی شنوایی بیماران قبل و بعد از درمان تاکید دارد.

پرتودرمانی، سر و گردن، افت شنواییکلمات کلیدی
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