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1. Oto-Odyoloji Kongresi, 7-8 Mart 2020

Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından, 7-8 Mart 2020 tarihleri arasında Haliç Yerleşkesi’nde düzenlenecek olan 
Kulak Burun Boğaz Hekimleri, Odyologlar ve Odyometrislerin katılımı ile 1. Oto-Odyoloji Kongresi'ne sizleri davet 
etmekten onur ve mutluluk duymaktayız.

Bu kongremizde amacımız bilimsel anlamda yeniliklerin sunulduğu ve multidispliner çalışmaların birarada 
olduğu bir kongre düzenlemektir. Bu amaçla kongremizde Otolojideki yenilikler ile birlikte Odyoloji'deki güncel 
uygulamaların ve teknolojik yeniliklerin de paylaşılması arzulanmaktadır.

Kongre programını düzenlerken otolojiye ilgi duyan Kulak Burun Boğaz Hekimleriyle birlikte Odyoloji alanında 
Odyoloji Uzmanları, Odyometrisler ve Odyometri öğrencilerine ilgi alanlarına yanıt verecek konferans ve kurslar 
planlanmıştır.

Kongremize tüm eğitim kurumlarındaki Kulak Burun Boğaz Hekimleri, Odyologlar ve Odyometrislerin yoğun 
katılımını beklemekteyiz. Bilimsel programımızı özellikle eğitim sürecine yeni başlayan araştırma görevlilerinin 
bakış açısını genişletecek şekilde düzenlemekteyiz.

Kongremizde genç Odyoloji ve Odyometri öğrencileri için genç uzmanların yer alacağı oturumlar da bulunacaktır.

Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte Otoloji ve Odyoloji alanında da hızlı gelişmeler kaydedilmektedir. 
Bu nedenle kongremiz esnasında ilaç ve cihaz sektöründe faaliyet gösteren firmaların yeni ürünlerinin sizlerle 
buluşması da amaçlanmaktadır.

1. Oto-Odyoloji Kongresi'nin hem bilimsel hem de sosyal olarak unutulmayacak bir kongre olması dileğiyle sizleri 
7-8 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Haliç’e bekliyoruz.

Kongre Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Fuat Bulut

Onursal Başkan

Prof. Dr. Onur Çelik

DAVET
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[S-01]

Türkiye’de Odyolojinin Tarihçesi
Hürol Erişçi
İstanbul, Türkiye

Ülkemizde odyoloji eğitimi 1968 yılında Prof. Dr. Nazmi Hoşal’ın öncülüğünde Hacettepe Üniversitesi mezuniyet 
sonrası eğitimi fakültesi’ne bağlı olarak KBB kliniği koordinatörlüğü’nde başlamıştır. Türkiye’de ilk resmi eğitim 
programı olan odyoloji yüksek lisans ve doktora derslerini vermek üzere önce A.B.D.’nin tanınmış Odyologlarından 
Dr. Richard Israel, sonrasında ise Dr. Jack Katz ülkemize gelerek programa destek olmuşlardır. 2010 yılında İstanbul 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, sonrasında ise Hacettepe Üniversitesi ve çeşitli vakıf üniversiteleri bünyesinde 
lisans düzeyinde odyoloji bölümleri açılmıştır. ÖSYM verilerine göre, odyoloji lisans eğitimine devam eden toplam 
40’ın üzerinde üniversite bulunmaktadır. Ülkemizde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki odyoloji eğitiminin 
yanı sıra, çeşitli üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları’nın Odyometri programlarında eğitim 
faaliyetleri sürdürülmektedir.

Odyometri programı, ülkemizde ilk kez 1984 yılında Prof. Dr. Erol Belgin’in öncülüğünde Hacettepe Üniversitesi 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesinde hizmete girmiştir. Türkiye’de odyolojik cihazların tarihsel 
gelişimine baktığımızda, ilk prototip odyometre 1977 yılında Hürol Erişçi ve Mahmut Güldü tarafından 
geliştirilmiştir. Ekonomik nedenlerden dolayı üretim 1987 yılında yapılmıştır. Türkiye’de empedansmetre konusunda 
ilk seminer 1976 yılında Prof. Dr. Alan S. Feldman tarafından Hacettepe Üniversitesi’nde verilmiştir. Ülkemizde 
otoakustik emisyon konusunda kapsamlı ilk seminer 1997 yılında Prof. Dr. David T. Kemp tarafından Hacettepe 
Üniversitesi’nde verilmiştir. Gerçek kulak ölçümü (REM) konusunda ilk seminer 1980’li yılların ortalarında Steen 
Rasmussen tarafından verilmiştir. Ülkemizde işitme cihazları konusunda ilk kapsamlı ve geniş katılımlı sempozyum 
1984 yılı Ocak ayında Bursa Uludağ’da düzenlenmiştir. 

Ülkemizde Odyolojinin gelişimindeki köşe taşları; 1990 yılında koklear implant ameliyatlarının başlaması, 2000 
yılında Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Programının başlaması ve 2010 yılında Odyoloji lisans programlarının 
başlamasıdır. Bugün en önemli sorun, yeterince istihdam imkanlarının bulunmamasıdır. Odyolojide branşlaşmak, 
istihdam yaratmak için çözümlerden biri olabilir. Önümüzdeki yıllarda Adli Odyoloji, Endüstriyel Odyoloji ve 
benzeri sahalarda yeni iş olanaklarının açılması öngörülebilir.
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[S-02]

İşitme ve Müzik
Hanefi Özbek
Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Dinlenilen müzikte işitilen sesin fiziksel özelliklerini incelemek ve oluşan müzikal algıyı tanımlamak.

Metod: Sesin beş adet fiziksel özelliği açıklanacak ve bu özellikler tanbur sazı ile yapılacak müzik icrası ile ayrı ayrı 
gösterilecektir.

Sonuç: Müzikal algı ve bunun üç farklı tipi gösterilmiş olacaktır.



5

1. Oto-Odyoloji Kongresi, 7-8 Mart 2020

[S-03]

İşitme Anatomisi
Erdem Söztutar

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kulak, büyük bir bölümü os temporale içerisinde yer alan, denge ve işitmenin özel somatik duyularını ileten, üç küçük 
boşluktan (auris eksterna, media ve interna) oluşan oldukça kompleks bir organdır. 

1. Auris eksterna; Dış kulak, aurikula ve meatus akustikus eksternustan oluşmaktadır. 

a.  Aurikula; Lateral yüzünde iç içe C-harfi şeklinde heliks ve antiheliks isimli iki çıkıntı vardır. Antiheliksin üst ucu 
crus süperior ve inferior olarak iki bacağa ayrılır ve bunların arasında kalan alana fossa triangularis adı verilir. 

b.  Meatus akustikus eksternus; Meatus akustikus externus (MAE), konkadan mediale doğru 2,5 cm ve tragustan 
4 cm içeriye uzanan kulak kanalıdır. Kıkırdak ile çevrili lateral 1/3 kısmı olan pars eksterna, anteromedial-
superior yönde uzanır. Temporal kemik pars petroza içerisindeki pars media posteromedial-superior yönde ve 
pars interna ise anteromedial-inferior yönde uzanarak kulak kanalına hafifçe S şeklini verir. Kanalın 1/3 lateral 
parçasının alt sınırını oluşturan kıkırdak üzerinde santorini fissürleri adı verilen ince boşluklar bulunur. Bunlar 
enfeksiyon ve kanser yayılımı için potansiyel bir yol oluşturabilir. N. aurikulotemporalis (n. mandibularisin dalı) 
ve ramus aurikularis nervi vagi MAE’yi innerve eder. 

2. Auris media; Membrana timpaninin medialinde kalan boşluğa kavitas timpani proprium (mesotimpanum) adı 
verilir, 6×15×15 mm boyutlarındadır. Zarın üstünde kalan kısmına epitimpanum (attik) adı verilir. Posteriorda 
antrum mastoideum ile devamlıdır. Zar seviyesinin altında kalan boşluğa hipotimpanum denir.

a.  Kavitas timpani; Auris media lateral-medial yönde sıkıştırılmış bir odacıktır ve 6 duvarı vardır. Çatısını 
oluşturan ince kemik parça, tegmen timpani, orta kulağı kavitas kraniyalisten ayırır ve gençlerde petrosquamos 
sütür bulunur V. jugularis internanın bulbus superioru ile arasında tabanı oluşturan kemik tabla bulunur. 
Medial duvarda, kokleanın çıkıntısı olan promontorium ve bunun yüzeyindeki pleksus timpanikus bulunur. 
N. fasiyalisin geçtiği prominentia kanalis fasiyalis isimli çıkıntı ve prominentia kanalis semisirkülaris lateralis, 
promontoriumun süperiorunda bulunur. Arka duvarda ise aditus ad antrum mastoideum isimli açıklık ile m. 
stapediusun başladığı eminentia piramidalis yer alır. Ön duvarından m. tensor timpani geçer ve orta kulak 
pnömatizasyonunu sağlayan tuba auditiva (östaki tüpü) buraya açılır. Lateral duvarını büyük oranda membrana 
timpanika ve zarın hemen medialinden geçen korda timpani oluşturur. Membrana timpanikanın süperiorda 
tutunduğu kemik yapıya skutum denir. 

b.  Membrana timpanika; Membrana timpanika, MAE’ya 55° açılı duran, üzerinde çevreden merkeze uzanan radial 
lif lerin olduğu kulak zarıdır. Membrana timpanika orta kulak içine doğru koni şeklinde çökmüştür ve en derin 
olduğu yere umbo adı verilir. Umbodan yukarıya doğru uzanan manubrium malleinin tutunma yeri bulunur. 
Zarın üst kısmında gevşek bölüm, pars f laksida, bulunur. Geriye kalan, havadaki ses dalgaları ile titreşen gergin 
kısmına pars tensa denir. Membrana timpanika, MAE’a annulus timpanikus isimli fibröz-kıkırdak bir yapı ile 
tutulur. 

c.  Kemik zincir; Malleusun üç çıkıntısı bulunur, manubrium mallei, processus lateralis ve anterior. Manubrium 
mallei, membrana timpanikaya yapışıktır ve zar titreşimlerini kemik zincire iletir. İnkusun ise krus breve 
ve krus longum olmak üzere iki bacağı vardır. Stapesin kaputu ile basisi arasında krus anterior ve posterior 
bulunur. Basis, oval pencereye oturur ve çevresini saran lig. anulare ile yerine tutunur. Art. inkudomalleolaris 
ve art. inkudostapedialis serbest eklem hareketlerine izin veren, sürtünmenin en az olduğu sinoviyal tipte 
eklemlerdir.

d.  Kaslar; Tuba auditiva kıkırdağı ile manubrium mallei arasında m. tensor timpani uzanır. N. mandibularisin 
innerve ettiği bu kas membrana timpanikayı gererek, zarın seslere karşı hassasiyetini azaltır. M. stapedius, 
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N. fasiyalis ile uyarılır. Stapes tabanı ile oval pencere arasındaki titreşim geçirgenliği azaltır. Bu sayede orta 
kulaktaki iki kas, amplitüdü yüksek seslere karşı iç kulağı korur.

3. Auris interna; Kemik labirent ve içerisindeki membranöz labirent bulunmaktadır. Kemik labirent, perilenf sıvısı 
ile doludur ve vestibulum, koklea ile üç adet semisirküler kanal (anterior, posterior ve lateralis) kısımlarını içerir. 
Kokleanın merkez aksından geçen kemik yapıya modiolus denir. Modiolustan koklea kanalları içerisine uzanan 
spiral şekilli kemik parçasına lamina spiralis adı verilir. Piramit şeklindeki kokleanın tepe noktası kupuladır. 
Membranöz labirent; Kemik labirent içindeki birbirleri ile bağlı küçük kese ve kanallara membranöz labirent adı 
verilir. Membranöz labirent içinde endolenf sıvısı bulunur. Vestibulum içindeki utrikulus ve sakkulus, duktus 
utrikulosakkulus ile birbirine bağlıdır. Bu kanaldan çıkan duktus endolenfatikusun ucunda sakkus endolenfatikus 
bulunur. Utrikulusa açılan üç adet duktus semisirküler kanal, kemik labirentin kanalis semisirkülaris içinde 
bulunur. Duktus reuniens ise duktus koklearis ile sakkulusun bağlantısını sağlar. Duktus koklearis, kokleanın 
içinde uzanır ve kesitlerde skala media olarak adlandırılır. Kokleanın kesitlerinde kanal içerisinde skala vestibuli, 
skala media ve skala timpani isimli üç adet kanal bulunur. Skala vestibuli ve timpani içinde perilenf sıvısı bulunur. 
Titreşimlerin sinir iletilerine dönüştürüldüğü korti organı, membrana basilarisin üstünde ve skala media içinde 
bulunur ve üzeri membrana tektoria ile örtülmüştür. 
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[S-04]

İşitme Histolojisi
Alev Cumbul

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kulak üç ana odacıkdan oluşur. 

1. Dış kulak; Dış kulak içi hava ile dolu bir odacıktır. Bu odacık, kulak kepçesi (pinna) ve dış kulak yolundan 
oluşmaktadır. 

a.  Kulak kepçesi; İnce derinin epidermis tabakası, keratinli çok katlı yassı epitel dokusu örtülmüştür. Epitel 
dokusunu destekleyen bağ dokusu dermis tabakasıdır. Bu tabaka içinde kıllar, yağ ve ter bezleri ile düzensiz 
seyreden elastik kıkırdak yer almaktadır. 

b.  Dış kulak yolu; Dış kulak yolunun tamamı kulak kepçesine benzer şekilde ince deri ile kaplanmıştır. İnce derinin 
epidermis tabakası, kulak zarına yakın bölümde keratinli çok katlı yassı epitel dokusundan keratinli olmayan çok 
katlı yassı epitel dokusuna dönüşmektedir. Epiteli destekleyen dermis tabakasındaki bağ dokusunda büyük yağ 
bezleri ve seruminöz özellikteki ter bezleri bulunur. Dış kulak ile orta kulağın timpanik boşluğunu birbirinden 
ayıran yapı, kulak zarıdır. Kulak zarının histolojik olarak en dış tabaka, orta tabaka ve iç tabaka olmak üzere üç 
tabakası vardır. 

2. Orta kulak; Orta kulak dışardan gelen ses dalgalarını mekanik titreşimlere dönüştüren ve iç kulağa ileten timpanik 
boşluktur. Timpanik boşluk, ince tek katlı yassı epitel ve onu destekleyen bir bağ dokusudur. Timpanik membran: 
Orta kulağı dış kulak ile ayıran bu zarın iç tabakası orta kulak ile devam etmektedir. Östaki tüpü: Timpanik boşluğu 
örten tek katlı yassı epitel östaki borusunda yalancı çok katlı kinosilyalı prizmatik epitel dokusuna dönüşmektedir. 

Mastoid hava hücreleri: Orta kulakdan temporal kemiğin mastoid kısmına uzanan hücrelerdir. Timpanik boşluğun 
tek katlı yassı epitelinin devamı niteliğindedir ve periosteuma kadar uzanır. 

3. İç kulak; İç kulak içinde her biri emici epitel hücreleriyle döşenmiş ve içinde sıvı ile dolu endolenfatik, perilenfatik 
ve kortilenfatik olmak üzere üç adet boşluk bulunur. İç kulak histolojik olarak iki labirentten oluşur. Kemiksi 
labirent, bu kemiksi yapı içinde bulunan boşluk temporal kemiğin içinde yer alan ve endosteum ile sarılmıştır. 
Membranöz labirenttin içinde perilenf içeren perilenfatik boşluk ile ayrılmıştır. Semisirküler kanallar, vestibül ve 
kokleayı barındırır. Membranöz labirent, küçük kese ve tüpler barındıran bu yapı, kemik labirentin içine uzanmakta 
ve tek katlı yassı bir epitel ve bunu destekleyen bir bağ dokusundan oluşmaktadır. Makula, utrikül ve sakküle 
yapılarında birbirlerine ters açıda bulunmaktadır. Makulada sensörinöroepitelium hücreleri ve destek hücreleri yer 
alır. Sensörinöroepitelyumda şişeye benzeyen yapıları Tip I tüy hücreleri ve prizmatik şekilli Tip II tüy hücreleri 
vardır. Her iki tip hücrenin bazal kısımlarında sinir sonlanmaları ve apikal yüzeylerinde stereosilya ve kinosilyumlar 
bulunmaktadır. Tüy hücrelerinin kinosilyum ve stereosilyaların üzerinde glikozaminoglikan yapıdaki jelatinli 
madde olan otolitik membran yer almaktadır. Ayrıca çekirdekleri bazal membrana yakın duran prizmatik şekilli 
destek hücreleri de buradadır. Krista ampullaris, sensörinöroepitelium hücreleri (Tip I ve II tüy hücreleri) ve destek 
hücrelerini içerir. Tüy hücrelerinin kinosilyum ve stereosilyalara yapışan endolenfle çevrili glikozaminoglikan 
içerikli jelatinli bir madde olan kupula vardır. Kortinin spiral organı, korti organı vestibüler (reissner’s) membrane 
ve basiller membranla birbirinden ayrılan skala vestibüli, skala media (koklear duktus) ve skala timpani olmak üzere 
üç boşluktan oluşur. Skala vestibüli, bu boşluk reissner membranın üzerinde yer alıp vestibül ile devam eder ve oval 
pencerede sonlanır. Bu membran skala vestibüli ve skala medianın tek katlı yassı epitellerinin sıkı bir şekilde bir 
araya gelmesinden oluşmuştur. Perilenfin ve endolenfin birbirine karışmasını önleyen bir membrandır. Skala media 
(koklear duktus), skala vestibüli ve timpani arasında yer alır. Skala medianın tabanını oluşturan ve kalın basiller 
membranın üzerinde kompleks bir epitel tabakası içinde özel işitme reseptörü olan korti organı bulunmaktadır. Tüy 
hücrelerinin sinaps yaptığı bu yapıda spiral gangliyon içerisinde afferent lif lerin hücre gövdeleri bulunmaktadır. 
Skala timpani, kalın basiller mebranın altında yer alıp yuvarlak pencere ile sonlanır. Vestibüler membran, skala 
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media ve skala vestibülden köken alır ve iki katlı yassı epitelden oluşur. Basiller membran, korti organını destekleyen 
bir yapıdır. İnce olan ve korti organının ortasına doğru uzanan zona arkuata ile az miktarda fibroblast hücrelerini 
içeren fibröz yapıdaki zona pektinatadan oluşur. Stria vaskularis, skala medianın lateral duvarında yer alır. Kompleks 
kan damarlarının yanı sıra bazal hücreler, pigment içeren intermediyer hücreler ve marjinal hücrelerden oluşan 
yalancı çok katlı bir epitele sahiptir. Spiral prominens, skala medianın lateral duvarının ön kısmında yer alır. Stria 
vaskularisin hücreleri ile devam eden bir yapıdır. Buradaki hücreler spiral sulkusun içine doğru uzanarak kübik 
bir şekil alırlar. Bu hücreler, Claudius ve Böttcher hücreleridir. Spiral limbus, skala medianın vestibüler ve basiller 
membranın birleştiği oldukça bir dar alanda yer alır. Spiral lamina ile çevrili periosteumun dışa doğru şişkin olan 
kısmından oluşur. Bu yapının uzantıları iç spiral sulkusa (tünel) doğru uzanır. Tektoryal membran, proteoglikandan 
zengin ve çok sayıda keratin benzeri filamentlerden oluşmuş bir yapıdır. Korti organının üzerine uzanan ve 
tüy hücrelerinin stereosilyalarının gömüldüğü bir yerdir. Dış tüy (reseptör) hücreleri, prizmatik hücrelerdir. 
Bu hücrelerin skala medyaya bakan tarafında V ya da W harfleri şeklinde stereosilyalar yer alır. Bu hücrelerde 
kinosilyumlar bulunmamaktadır. İç tüy (reseptör) hücreleri, prizmatik hücrelerdir ve U harfi şeklinde stereosilyaları 
dış tüy hücrelerine göre oldukça uzundur. Destek hücreleri ise dış sınır (Hensen) ve iç sınır hücreleri, Claudius 
hücreleri, iç ve dış pillar (Mertek) hücreleri, iç ve dış falangeal (Deiters) hücreleridir. Retiküler lamina, endolenfatik 
boşluğa uzantılar gönderen dış falangeal hücreleri, dış tüy hücrelernin apikal yüzeyinde kutikular tabakayı oluşturur. 
Falangeal hücreler, apikal yüzeyleri arasındaki sıkı bağlantı kompleksleri ile birbirine ve dış tüy hücrelerine bağlanır. 
Bu bağlantılar sayesinde korti organının gerçek intersellüler ortamının olduğu retiküler lamina meydana gelir. 
Buradaki intresellüler ortamdaki sıvı, perilenfin içeriğine benzeyen kortilenftir. 
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[S-05]

Ses Fiziği ve Akustik Prensipler
Yeliz Gören
Galatasaray Üniversitesi Şişli Meslek Yüksek Okulu Odyometri Bölümü, İstanbul

Ses: Maddesel bir ortamda meydana gelen titreşimin, ortam moleküllerini (katı, sıvı, gaz) dalgalandırması ve oluşan 
bu dalgalanmaların da maddesel ortamda yayılarak işitme duyusunu oluşturmasıdır. 

Ses dalgasının özellikleri: Hareket doğrultularına göre dalgalar, enine ve boyuna dalgalar olmak üzere iki grupta 
incelenmektedir. Ortamdaki taneciklerin titreşim doğrultusuyla dalganın yayılma doğrultusu birbirine dik ise 
oluşan dalgaya enine dalga, eğer ortamdaki taneciklerin titreşim doğrultusuyla dalganın yayılma doğrultusu 
birbirine paralel ise oluşan dalgaya ise boyuna dalga denir. Taşıdıkları enerji çeşidine göre dalgalar, elektromanyetik 
ve mekanik dalgalar olmak üzere iki grupta incelenmektedir. İnsan kulağı fizyolojik olarak 20-20.000 Hz arasındaki 
sesleri duyabilir. Konuşma sesi aralığı ise 500-2000 Hz arasında değişir. Kabul edilebilir gürültü düzeyi, kişinin sessiz 
bir ortamda 1.5 metreden günlük konuşmaları anlamakta güçlük çekmeye başladığı sınır olup 500, 1000 ve 2000 Hz 
frekanslarda ortalama 25 dB değerine karşılık gelmektedir. 

Sesin karakteristik özellikleri: Doğadaki tüm sesler kendisinden daha tiz ya da daha pes olan birçok doğuşkanıyla 
birlikte tınlar. Ana ses ile doğuşkanları arasındaki uyum fazla olduğundan tek bir sesmiş gibi algılanır. Ancak 
rezonatörü büyük olan doğuşkanları piyano, kontrbas, çello gibi enstrümanlarda ayırt etmek mümkün olmaktadır. 
Bir ses dalgasının şiddeti ile bizde uyandırdığı algı farklı olduğundan ses şiddeti I ile değil de şiddet düzeyi anlamına 
gelen β ile ifade edilir. Birimi ise desibel (dB)’dir. Eşik, işitmeye göre duyulan sesin şiddetini tanımlamak için 
kullanılır. Aynı zamanda insan kulağının işitebildiği en düşük ses şiddeti anlamına da gelmektedir. İnsan kulağının 
şiddet aralığının bu kadar geniş olmasından dolayı şiddet ölçümü için kullanılan ölçek 10’un katları yani logaritmik 
olarak düzenlenmiştir. İnsan kulağı, ses şiddeti (SI) bakımından, en zayıf duyabileceği sesin yüz trilyon defa (1014) 
daha şiddetlisini tolere edebilir. Günlük kullanımda, ses, şiddet birimi yerine basınç (P) birimi (Dyn/cm2) ile ifade 
edilir: P= veya I= P 2 ses şiddet seviyesi (SIL: Sound İntensty Level), ses basınç Seviyesi (SPL: Sound Pressure Level), 
işitme seviyesi (HL: Hearing Level) ve hissetme seviyesi (SL Sensation Level) referans değerleri desibel ölçekleridir.
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[S-06]

Genetik İşitme Kayıpları
Gamze Altıntaş Kazar
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Kalıtsal nonsendromik işitme kayıplarının %20’si, 48 gen tanımlıdır. İlk belirlenen ve en çok çalışılan lokus DFNA1 
dir. 

Kromozomal lokasyon: 5q51, iç kulaktaki tüylü hücrelerin aktin polimerizasyonunu regülasyonunda bozulma, 
DFNA3, DFNA6, DFNA8, DFNA12, DFNA14 ve DFNA19 dışındaki tipler postlingual, kalıtsal nonsendromik işitme 
kayıplarının %80’i 76 gen tanımlıdır. İlk belirlenen ve otozomal resesif işitme kayıplarının yarısından sorumlu lokus 
DFNB1’dir.

Kromozomal lokasyon: 13q12, konneksin-30’u kodlayan GJB6 genidir. İç koklea potansiyelinin oluşması ve işitsel 
tüylü hücrelerin canlılığının devam ettirilmesidir. Sendromik işitme kayıpları; Alport sendromu, Brankio-Oto-Renal 
sendromu, CHARGE sendromu, Pendred sendromu, Perrault sendromu, Jervell & Lange-Nielsen sendromu, Norrie 
hastalığı ve Stickler sendromudur.

Gen tedavisi, hastalığı tedavi etmek veya önlemek için genleri kullanan deneysel bir tekniktir. Yakın gelecekte, bu 
teknik ilaç veya cerrahi kullanmak yerine hastanın hücrelerine bir gen ekleyerek ya da gendeki bozukluğu gidererek 
bir hastalığın tedavi edilmesine olanak sağlayacaktır. İç kulak; cerrahi olarak güvenli bir şekilde erişilebilirliği, 
terapötiklerin hedef dışı minimum sistemik etkisi olabilir. Gen yerine konması Gen Tedavisi Metodları; Gen 
baskılanması (antisense oligonüklotidler), gen baskılanması (RNA interferans - siRNA), gen düzenlenmesi 
(CRISPR/Cas9) ve hücre yerine konmasıdır. (kök hücre tabanlı tedavi).



11

1. Oto-Odyoloji Kongresi, 7-8 Mart 2020

[S-07]

Tinnitus
Özlem Ruhioğlu Çınar
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Odyometri Bölümü, İstanbul, Türkiye

Tinnitus (kulak çınlaması), dışarıda oluşup kulağı uyaran herhangi bir ses olmaksızın, kişinin sürekli olarak bir ses 
duymasıdır. Ayrıca tinnitus, otoakustik deşarjların sürekli olarak oluşup, akustik sinirde anormal irritasyonların 
meydana gelmesi ve bunun beyin tarafından algılanması süreci olarak tanımlanmaktadır. Tinnitus bir hastalık 
olmayıp kişinin yaşam kalitesini etkileyen, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilen işitme sisteminin en yaygın 
semptomlarından biridir. 

Tinnitusun işitme kaybıyla ilişkisi: Tinnitus şiddetinin artışı, işitme kaybı seviyesinin artışıyla doğru orantılıdır. 
1998-2000 yılları arasında bir tinnitus kliniğine başvuran 123 hastadan oluşan bir popülasyon üzerinde yapılan bir 
çalışmada, tinnitus hastalarının büyük çoğunluğunda işitme kaybı bulunmuştur. 

Objektif tinnitusta odyolojik değerlendirme: Vasküler ve nöromusküler etkilenmelerle oluşan objektif tinnitusta 
belirgin özellikler ayırıcı tanıyı kolaylaştırır; Nabızla senkronize pulsasyon: vasküler etkilenim.

İlerlemiş patolojilerde normal timpanometre testinde pulsasyonlar grafik üzerinde görülebilir.

Pulsasyonlar görülmezse ‘refleks decay’ modunda ölçüm yapılır. Uyaran şiddeti minimum 10 dB olarak ayarlanır.

Subjektif tinnitusta odyolojik değerlendirme: Subjektif tinnitusun bilinen nedenleri incelendiğinde, her bir patoloji 
için ayrı ölçüm teknikleri kullanılmalıdır. İletim tipi işitme kayıplarında kulağa dışarıdan gelen seslerde azalma 
olduğundan ve vücut içi seslerin fark edilirliği artmaktadır. Rutin odyolojik test bataryası ile iletim tipi işitme kaybı 
tespit edilmişse ve tinnitus tipi ile uyumluluk gösteriyorsa hasta bu yönden takip edilmelidir. Subjektif tinnitus 
nedenleri arasında ilk sırada koklear nedenli sensörinöral işitme kayıpları (SNİK) yer alır. Alçak frekanslarda 
f luktuan SNİK ile karakterize Meniere hastalığında en önemli semptomlardan biridir. Alçak frekanslı (pes tonda) ve 
uğultu şeklinde ifade edilen tinnitustur.

Tinnitus tedavi yöntemleri: İlaç, cerrahi, elektroterapi, psikolojik tedavi, repetetif transkraniyal manyetik 
stimülasyon, maskeleme ve tinnitus retraining terapidir.
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[S-08]

Örneklerle Odyolojik Değerlendirme ve Maskeleme
Bülent Şerbetçioğlu, Ebru Akıncı, Caner Yatmaz
Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Maskeleme, işitmenin değerlendirilmesinde önemli bir klinik basamak olmasına karşın, bir o kadar da sorun 
oluşturmaktadır. İşitme hassasiyetine uygun bir maskeleme yapmak, odyolojik değerlendirme sırasında hata 
yapılmasını önler. Bu makale, lisans ve önlisans öğrencilerini, uygun maskelemenin gereklilikleri hakkında 
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar kelimeler: İnteraural atenüasyon, oklüzyon etkisi, maskeleme.

Giriş

Ses şiddeti, biyolojik davranışsal referans seviyesi olan desibel işitme düzeyi (veya ingilizce karşılığıyla dB 
Hearing Level, dB HL) olarak ifade edilir. Saf ses odyogram üzerindeki desibel skalasının referans değeri, 0 dB HL 
işitme düzeyidir. Bu değer odyometrik sıfır olarak tanımlanır. Bu, normal işiten genç yetişkinlerin işitme eşik 
ortalamalarına karşılık gelir ve normal işiten genç yetişkinlerin her test frekansı için ancak fark edebileceği ses 
şiddetidir. Saf ses odyogram, işitme kaybının olup olmadığını, işitme kaybı varsa hangi kulakta olduğunu, işitme 
kaybı tipini (sensörinöral, iletim tipi, mikst tip), işitme kaybının konfigürasyonu ile birlikte hangi frekansların 
etkilendiğini, kayba neden olan hastalığın belirlenmesini, kaybın derecesini, tek veya çift taraf lı tutulum olduğunu 
saptamayı, tedavi ve rehabilitasyonun nasıl olacağını, kayıpta artış olup olmayacağını gösteren en temel işitme 
testidir. Temel odyolojik değerlendirmenin en temel unsuru, her bir kulağın duyarlılığının diğer kulaktan bağımsız 
belirlenmesidir. Bir kulak diğer kulaktan daha iyi duyduğunda, kulağın duyarlılığı karşı kulaktan bağımsız olarak 
test edilemez. Bu nedenle daha iyi duyan karşı kulağın devre dışı bırakılması gerekir. Test edilmeyen karşı kulağın 
hava veya kemik yolu eşikleri, test kulağının hava yolu eşiğinden 40 dB veya daha fazla iyi ise test edilmeyen kulağın 
ses verilerek devre dışı bırakılması, yani maskelenmesi gerekir. Maskeleme yapılmadığı takdirde test edilmeyen 
kulak uygunsuz bir biçimde teste katılır. Karşı kulaktan işitme, uygulanan test sonuçlarını yanılgıya götürür. 
Maskeleme yapmadan önce hastanın teste olan kooperasyonunu sağlamak amacıyla hasta bilgilendirilmelidir. 
Maskeleme sırasında test edilmeyen kulağa sürekli olarak hava yolundan merkez frekansı test edilen frekansta 
dar bant gürültü verilirken, test edilen kulağın eşikleri tekrar belirlenir. Maske gürültüsü, test edilmeyen kulağın 
işitme eşiğinin üstüne çıkmalıdır. Ancak test edilen karşı kulağa erişecek kadar yüksek tutulmamalıdır.

Metot

Havayolu maskeleme; Havayolu maskeleme için genel olarak test kulağının hava yolu eşiği ile karşı kulağın hava veya 
kemik eşikleri arasında 40 dB HL ve üzerinde fark olunca hava yolundan maskeleme yapılır (insert kulaklıklar için 
70 dB HL). Düşünülmesi gereken hava yoluyla verilen sesin karşı taraf kokleası tarafından duyulup duyulmayacağının 
değerlendirilmesidir. Bu nedenle sürekli dar bant uyaranın iyi kulağı uyarması gerekmektedir. Hava yolu maskeleme 
yapılırken iyi kulağın hava yolu eşiğinin 15 dB HL üzerinde dar bant gürültü verilir.

Kemik yolu maskeleme; Kemik yolu eşik testi, her bir kulağın sensörinöral duyarlılığının belirlenmesi işlemidir. 
Bu eşik testi aracılığıyla işitme kaybının var olup olmadığını ve varsa hangi tip patolojinin bulunduğunu anlamak 
olasıdır. Aynı kulaktan aynı frekansta hava-kemik aralığı, 15 dB HL ve üzerinde elde edilince, maskeleme 
uygulanır. Test edilen frekansta karşı kulağın hava yolu eşiğine 15 dB HL ve oklüzyon miktarı eklenmelidir. Bu 
minimum maskeleme düzeyinden teste başlanır. Oklüzyon etkisi supra-aural kulaklıklarda 1000 Hz ve altındaki 
frekanslarda oluşmaktadır. İnsert kulaklıklardaki oklüzyon etkisi supra-aural kulaklıklara nazaran daha düşük 
çıkmaktadır. 
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 Yukarıdaki grafikte daire ile gösterilen çizgiler supra-aural kulaklığın ortalama oklüzyon miktarını yansıtırken, kare 
ile gösterilen çizgiler insert kulaklıklardaki frekans ortalama oklüzyon miktarını bize vermektedir. 

Plato yöntemi: Plato, test edilmeyen kulağın yeterli seviyede maskelenmesi ve test edilen kulak tarafından uyaranın 
duyulmaması (duyulması) durumudur. Hasta saf sesi gerçekten sadece test kulağından duyuyorsa test edilmeyen 
kulağa verilen gürültünün artırılması, test edilen kulakta bir eşik değişikliğine neden olmayacaktır. Sadece eşik 
değişim gözlemine dayanan bu yöntem 1957 yılında Hood tarafından ortaya atılmıştır. Plato yönteminin, klinikte 
kullanımı kolaydır. Plato yönteminde eşik, önce maskeleme yapılmadan elde edilir. Sonra maskelemeye minimum 
düzeyde başlanır ve 5’er dB'lik artışlar yapılır. Her maske atışında eşik yeniden belirlenir. En az iki basamak 
gürültünün artmasına karşın, eşik değişmiyorsa platoya erişilmiş kabul edilir. Eğer hasta birinci, ikinci basamaklarda 
sesi duyamadığını belirtiyorsa bu defa maske değil, saf ses uyaran 5 dB HL artırılmalıdır.

Maskeleme karmaşası: Sağ ve sol kulakların her birinde simetrik iletim tipi işitme kaybı varsa iyi ve kötü kulağı 
birbirinden ayırmak mümkün olmayacağından maskeleme karmaşası ortaya çıkacaktır. Maskeleme yoluyla 
giderilemeyen bu durumda iyi duyan kulağın kemik eşikleri maskesiz olarak işaretlenmelidir. 

Interaural atenüasyon: Bir kulaktan verilen uyaranın kafatası titreşimi sayesinde karşı kokleadan algılanmasıdır. 
Maske gürültüsü olarak verilen dar bant gürültü iyi olan kemik eşiğinin, yani test edilmeyen kulağın kemik eşiğinin 
maksimum 35 dB HL üzerinde kalmalıdır. Çünkü interaural atenüasyon nedeniyle 40 dB üstüne çıkan maske 
gürültüsü test kulağına da erişecektir. Uyaran 40 dB üzerine çıktığı durumda eşik olduğundan daha yüksek saptanır 
ve overmasking oluşur. Overmasking oluşması durumunda insert kulaklıklar kullanılabilir. İnsert kulaklık hem 
interaural atenuasyon miktarının fazla olması, hem de oklüzyon etkisinin daha az belirmesi nedeniyle overmasking 
olasılığını azaltacaktır. 

Maskeleme örnekleri

Gereklilikler: 250-4000-8000 Hz sağ havayolu maskeleme. 500-1000-2000-4000Hz sağ kemik yolu maskeleme. 
Konuşma testi yapılırken sağ kulağın maskelenmeye gereksinimi vardır. 
(atenüasyon 250 Hz için 15 dB olarak alınmıştır).

Gereklilikler: 500-1000-2000-4000 Hz sağ kemik yolu maskeleme gerekir.
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Gereklilikler: Odyometrik Bing testi yapılarak 500 ve 1000 Hz frekansları için oklüzyon etkisi belirlenmelidir. 
Oklüzyon etkisi 0 bulunursa kemik yolundan maskeleme yapılmalı aksi  taktirde bu frekanslarda maskeleme 
karmaşası oluşacağı için kemik yolu için maske yapılmamalıdır. 2000 ve 4000 Hz sağ kemik maskeleme yapılabilir.  
500-1000-2000-4000 Hz sağa havayolu maskeleme gerekir. Maskelenen tüm sağ hava yolu eşiklerinin kötüye gitmesi 
durumunda sağ 250 ve 8000 Hz hava yolu da maskelenebilir. Konuşma testi yapıldığında sol kulakta maskelenmeye 
gereksinim vardır.

Gereklilikler: 1000 Hz sol havayolu maskeleme gerekir.  500-750-1000-2000-4000 Hz sol kemik yolu maskeleme.

Gereklilikler: 1500-2000 sol havayolu maskeleme. 1000-1500-2000-3000 Hz sol kemik maskeleme.
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Gereklilikler: Hava yolu maskelemeye gerek yoktur.  Kemik Yolu: Bilateral simetrik hava-kemik aralığından dolayı 
maskeleme karmaşası söz konusudur. Odyometrik Bing testi yapılmalı; 500 Hz’de 0 veya 5 dB, 1000 Hz’de 0 dB 
oklüzyon çıkması durumunda maskeleme yapılabilir. Aksi durumda atenüasyon 40 dB üzerinde elde edilir ve 
maskeleme yapılamaz. Fakat 2000-4000 Hz’te kemik maske yapılabilir.

Gereklilikler: 2000-4000-8000 Hz sağ havayolu maskeleme. Kemik yolunda maskeleme karmaşası mevcuttur. 
Konuşma testi yapıldığında sağ kulakta maskelenmeye gereksinim vardır.

Gereklilikler: 3000-4000-6000 Hz sağ hava yolu maskeleme. 3000-4000 Hz sağ kemik yolu maskeleme.
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Gereklilikler:  500-1000 Hz sağ hava yolu maskeleme 500-1000-2000-4000 Hz sağ kemikyolu maskeleme. Konuşma 
testi yapıldığında sağ kulak için maskeleme gereksinimi vardır. 

Gereklilikler: 8000 Hz sağ hava yolu maskeleme. 500-1000-4000 Hz sağ kemik yolu maskeleme.

Gereklilikler: 2000-4000Hz sağ havayolu maskeleme. 500-1000-2000-4000 Hz sağ kemik yolu maskeleme. Konuşma 
testi yapıldığında sol kulakta maskelenmeye gereksinim vardır.
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Gereklilikler: 500-1000-4000 Hz sol havayolu maskeleme.  500-1000 Hz kemik maskeleme yapılmaz. Sol kulakta 
2000-4000 Hz’te kemik yolu için maskeleme yapılabilir.  Konuşma testi yapıldığında sol kulakta maskelenmeye 
gereksinim vardır. 500 ve 1000 Hz sol hava yolu eşikleri maskeleme sonrasında kötüye giderse sol kulak hava yolu 250 
Hz’de de maskeleme yapılabilir.

Gereklilikler: 250-500-1000 Hz sağ havayolu maskeleme. 500-1000-1500 Hz sağ kemik yolu maskeleme. Sağ kulak 
konuşma maske gereksinimi vardır.
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[S-09]

İşitsel İşlemleme Bozukluğu
Odyolog Seda Keten
Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Odyometri Bölümü, İstanbul, Türkiye

Basit ve sözel olmayan uyaranları, lisan gibi oldukça karmaşık uyaranları tanımlayan ve ayırt eden, gelişimsel 
ve patolojik durumlardan etkilenen, çok sayıda nöral yollardan oluşan bir sistemdir. Santral işitsel işlemleme 
(Sİİ), santral sinir sisteminde işitsel bilginin algısal işlemlemesi ve altında elektrofizyolojik işitsel potansiyellerin 
oluşumu ile işlemlemenin yattığı nörobiyolojik bir aktivitedir (ASHA, 2005). İşitme yoluyla alınan mesajların 
akustik fonetik kodlarının işitsel yollarda çözümlenmesidir. İşitsel bilginin santral işitsel sinir sisteminde algısal 
işlemlenmesi olan Sİİ, bireylerin işitme yoluyla edindikleri bilgilerin, analizini, sınıf landırılmasını, organize 
edilmesini ve yorumlanmasını ifade eder.

Santral işitsel işlemleme mekanizmasının başlıca fonksiyonları

Ses lokalizasyonu ve lateralizasyonu: Sesin nereden geldiğini bilme ve sesin kaynağını tanıma yeteneğidir. İşitsel 
ayırt etme, benzer ve farklı sesleri ayırt etme becerisidir. İşitsel patern tanıma, seslerin süresi, perdesi, gürlüğü ile 
sesler arasındaki aralıkları tanıma ya da ses paternlerindeki benzerlik ve farklılıkları belirleyebilme becerisidir. 
Temporal (zamansal) işlemleme, akustik sinyalin sürelerini tespit etme ya da zaman içerisinde sesi işlemleyebilme 
becerisidir. 

Uyumsuz akustik sinyallerle karşılaşıldığında işitsel performansın azalması: Başka bir sinyal ile birlikte 
verildiğinde, konuşma ya da diğer ses uyaranını algılama becerisidir. Bozulmuş akustik sinyaller verildiğinde 
işitsel performansın azalması, yüksek ya da alçak frekans bilgilerinin çıkarılmasında veya sinyalin belirli bir 
zaman dilimine sıkıştırılmasında olduğu gibi, uyaranın belirli bir bölümünde ve bilginin eksik olması halinde 
de uyaranı doğru algılayabilme becerisidir. Periferik işitme sistemi yoluyla alınan işitsel bilginin, santral işitsel 
yollar boyunca işitsel kortekse kadar olan iletiminde ve işlemlenmesindeki bozukluktur. Çocuk ve yetişkinlerde 
santral fonksiyonlardan bir veya daha fazlasında görülen yetersizlik ve zayıf performans santral İİB’yi düşündürür. 
Santral işitsel işlemleme bozukluğunda lezyon koklear nükleuslar ile işitsel korteks arasındaki herhangi bir 
bölgede olabilir. Sesleri dinleme, ayırt etme ve anlama becerisindeki bozukluktur. Santral İBB’yi ‘çocuk ve 
yetişkinlerde, iletişim ve öğrenme için işitsel bilginin kullanımındaki zorluk olarak da tanımlanır. Dinleme ve 
konuşmanın anlaşılmasındaki zorluk nedeniyle dil ve öğrenme problemleri de görülebilir (Jerger ve Musiek, 
2000). Bireyin normal saf ses işitme eşiklerine sahip olmasına rağmen dinleme çevresinde kompleks akustik 
uyaranları algılamasındaki güçlüktür. Santral işitsel işlemleme bozukluğunda, periferik işitme, zeka gelişimi ve 
zihinsel beceriler normal olup, dil ve konuşma gelişimi bireysel farklılık gösterebilir. İşitme, genel gelişim, zeka ve 
genellikle dil gelişimi normal olmasına rağmen arka plan gürültüde dinleme becerisi uzun ve karmaşık komutları 
takip etme hızlı ve bozuk konuşmalarda seslerini tanımada zorluk görülür. Bozukluk, dil veya kognitif süreçlerle 
ilgili değildir. İşitsel uyaranların işitsel nöral yollarda işlemlenme sorunundan kaynaklanır. Santral İİB belirtileri 
her zaman ortaya çıkmaz. Uyaran ve ortamın özelliklerine bağlıdır (Chermak 1998, Neijenhuis ve Broek 2003). 
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[S-10]

Vestibüler Fizyoloji
Yüksel Olgun
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, İzmir 

İlk denge organı ‘‘statokist’’ yerçekimi reseptörü, primitif balıklar (petromozon): İçi endolenf dolu ampullar yapıdır. 
İç kulakta mekanik enerji aksiyon potansiyeline çevrilir. Saçlı hücreler (Hair cell); Siliaların arasından K+ iyonunun 
hücre içine akışıyla birlikte depolarizasyon oluşur. Voltaj-bağımlı kanallardan hücre içine Ca++ akışı gerçekleşir. 
K+ iyonu repolarizasyon için hücre dışına akar. Saçlı hücreler labirent için gruplaşmış olarak belirli bölgeler de 
bulunmaktadır. Semisirküler kanal (SSK) ampullası (krista), utrikül ve sakkül (makula). Makulalar doğrusal harekete 
duyarlıdır. Yer çekimi ve değişken doğrusal ivmeden etkilenir. Utrikular makula horizontal planda sakküler makula 
parasagittal planda bulunur. Sakkulustaki kinosilyalar vertikal eksende striolaya doğru utriküldaki kinosilyalar 
striolaya doğru horizontal eksende sıralanmıştır. Semisirküler kanallar açısal hareketi algılarlar. Semisirküler kanal 
ampullasında krista olarak bilinen alıcı organel bulunur. Kristanın üstünde kupula bulunur ve endolenf akımını saçlı 
hücrelerin algılamasını sağlar. Ampullopedal/ampullofugal horizontal SSK’lar birlikte, anterior ve karşı posterior 
semisirküler kanallar aynı düzlemde horizontal kanallarda ampullapedal vertikal kanallarda ampullafugal uyarı 
eksitasyona neden olur. Baş vertikal ve horizontal eksende hızla sağdan sola çevrilince SSK’lar hareket etmesine karşın 
endolenf sabit kalır. Semisirküler kanal ile endolenf arasındaki bu uyuşmazlık endolenfin dönen başın ters yönünde 
(sağa) hareketine neden olur. Böylece sol horizontal kanalda ampullapedal, sağ horizontal kanalda ise ampullafugal 
endolenf akımı olur. Her iki kupula soldan sağa döner. Sol ampullada aktivite artması karşı taraf (sağ) da aktivite 
azalması olur. Bu şekilde SSK’dan kalkan impulslar vestibüler nükleuslar aracılığı ile kortekse iletilir. Vestibüler 
nükleuslar, dördüncü ventrikül tabanında yer alırlar. Deiters (lateral), medial, superior, inferior nükleuslar, ana işlem 
noktası ve motor çekirdeklerle bağlantılar vardır. Lateral, inferior nükleus (utrikül, sakkül). Vestibülospinal refleks, 
süperior, medial nükleuslar. Vestibülooküler refleks (VOR), lateral vestibüler nükleus (Deiters)’in ventral parçası 
utrikül makulası ve SSK’lardan uyarılar alır. Dorsokaudal parçası ise serebellumdaki Purkinje hücrelerinden girdiler 
alır. Dorsal parçadaki hücrelerin aksonları lateral vestibülospinal traktusa (VST) ulaşır. Lateral VST ekstremite 
kaslarını innerve eden alfa ve gama motor nöronlar üzerinde fasilitatördür. Dik postürün sağlanmasında önemli 
rolü vardır. Vestibülooküler refleksin amacı baş hareketleri sırasında görme alanını sabit tutmak, görüntüyü foveaya 
düşürmektir. Vestibüler nükleus okulomotor nükleusa iki yoldan bağlıdır. Direkt yol: Medial longitiditunal fasikülus 
(MLF) içinden ilerleyerek okulomotor ve abducens nükleusları ile bağlantı kurar. İndirekt yol: Retiküler formasyon 
içinde yer alan mültisinaptik bir yoldur. Yapılan hareketlerin ince kontrolünü sağlar. Lateral vestibülospinal yol 
(LVST): İpsilateral lateral VN’den çıkar. Otolit ve serebellum uyarıları taşır. Medial vestibülospinal yol (MVST) 
: Kontralateral medial, süperior ve inferior VN’den çıkar SSK’lardan gelen uyarıları taşır. Retiküler yol (VN’nin 
tamamından ve diğer duyu çekirdeklerinden ipsi ve kontra uyarı alır. Ses, dokunma ve görsel uyarıların denge 
üzerindeki etkisini taşır.
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[S-11]

Santral Vertigo
Ülkü Figen Demir
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Vertigo, çevrenin veya kendinin dönüyor olması hissi veya hareket illüzyonudur. Farklı etyoloji ve patogenetik 
mekanizmaları olan, disiplinler arası ortak yaklaşımla aydınlatılabilecek, sensorimotor bir sendromdur. Vertigoyu, 
presenkop durumundan, izole dengesizlikten, sersemleme veya başta ağırlık hissi, sallanıyor olma gibi spesifik 
olmayan bulgulara neden olan durumlardan ayırt etmek gerekir.

Vertigo dışı nedenler: Metobolik dengesizlikler (hiponatremi, hipoglisemi), anemi, böbrek yetmezliği, hipotroidi, 
hipertiroidi, kardiyak nedenler, ilaçlar, ortostatik hipotansiyon, psikojeniktir. Epidemiyolojik çalışmalar baş dönmesi 
yakınması olan hastaların yaklaşık %25’inde santral nedenlerin sorumlu olduğunu göstermektedir. Vertigonun 
santral kaynaklı olduğuna dair kesin belirtiler yoktur. Pek çok santral vertigo nedeni periferik patolojileri taklit 
edebilmektedir. Dolayısıyla santral vertigo yapabilecek antiteleri ve bunların muayene özelliklerini iyi bilmek ve 
bu doğrultuda anamnez ve fizik muayeneyi derinleştirmek gerekir. Santral nedenli baş dönmesinde, baş dönmesi 
genellikle daha geri plandadır ve denge bozukluğu öne çıkan semptomdur. Santral nedenli baş dönmesinde bulantı 
ve kusma daha geri plandadır. İzole vertigo yakınması ile başvuran bir hastada santral patoloji olasılığı düşüktür. 
Birkaç istisna dışında tinnitus ve işitme kaybı da santral kökenli vertigolarda eşlik eden semptom olarak beklenmez. 
Fiksasyon sorunları ve nistagmus olup olmadığı araştırılır. Sakkadik ve izleme göz hareketleri değerlendirilir. 
Periferik tipte nistagmus; Horizontal ve torsiyoneldir. Yönü tek taraflıdır ve bakış yönü ile değişmez. Görsel fiksasyon 
nistagmusu baskılar. Günler içinde düzelir. Santral nistagmus; Saf vertikal, saf torsiyonel, saf horizontal ya da karışık 
görünümlüdür. Yönü bakış yönü ile değişir. Görsel fiksasyon nistagmusu baskılamaz ve günler içinde düzelmez.

Santral vertigo nedenleri: Serebrovasküler hastalıklar; vertebro baziller yetersizlik, lateral medüller sendrom, 
lateral pontin sendrom, serebellar enfarkt-hemoraji, migren, multipl skleroz (MS), santral pozisyonel vertigo, 
nistagmus, kraniyoservikal bileşke bozuklukları (arnold chiari malformasyonu), neoplastik, primer, metastatik veya 
paraneoplastik, epilepsi ve toksik olabilir.

Vertebro baziller yetersizlik: Özellikle yaşlılarda vertigonun sık görülen bir nedenidir. Genellikle vertebral veya 
baziller arterin aterosklerozu sonucu ortaya çıkar. Seyrek olarak subklavian arterde, vertebral arterin çıkış yerinin 
hemen proksimalinde oklüzyon ve stenoz olursa üst ekstremiteye giden kan akımı baziller arterden sağlanabilir. Bu 
duruma subklavian çalma sendromu denir. Bu sendromda üst ekstremitelerin egzersizi sırasında vertebro baziller 
yetersizlik bulguları ortaya çıkar. Vertigonun başlangıcı değişkendir ancak genellikle birkaç dakika içinde düzelir. 
Sıklıkla bulantı kusma ile beraberdir. Bunun dışında posterior sirkülasyon bozukluğu bulguları ve baş ağrısı olabilir. 

Wallenberg sendromu: Bu sendromda dorsolateral medullada enfarkt rnevcuttur. Bu enfarktın nedeni ipsilateral 
vertebral arterden ayrılan PİCA tıkanıklığıdır. Karakteristik bulguları vertigo, diplopi ve disfonidir. Ayrıca 
preganglionik lif lerin tutulumuna bağlı ipsilateral horner sendromu, beşinci kraniyal sinirin nükleer tutulumuna 
bağlı yüzde ipsilateral ağrı ve ısı duyusunun kaybı, 9 ve 10. kraniyal sinirlerin nükleus ambigusta tutulumuna bağlı 
damak, farenks ve larenks kaslarında ipsilateral paralizi, çapraz yapan spinotalamik lif lerin tutulumuna bağlı olarak 
karşı beden yarısında ağrı ve ısı duyusunun kaybı görülebilir. Serebellar tutuluma bağlı dismetri, disdiadokinezi ve 
vestibüler nükleus tutulumuna bağlı spontan nistagmus bu sendromun bulguları arasındadır. Enfarktın yeri koklear 
nükleusa uzak olduğu için işitme kaybı görülmez. 

Lateral pontin sendrom: Bu sendromda AİCA tıkanıklığına bağlı olarak dorsolateral pontomedüller bölgede ve 
serebellum inferolateral bölgesinde enfarkt mevcuttur. Labirentin arter, AİCA’dan kaynaklandığı için otolojik 
bulgular mevcuttur. Şiddetli vertigo, bulantı, kusma, ipsilateral ani işitme kaybı ve tinnitus mevcuttur. 

Nörolojik bulgular şu şekilde sıralanabilir: Labirent enfarktına ve koklear çekirdek tutulumuna bağlı ipsilateral işitme 
kaybı ve tinnitus, fasiyal nükleus, veya sinir tutulumuna bağlı fasiyal paralizi, serebellar pedinkül tutulumuna bağlı 
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serebellar disfonksiyon, trigeminal sinir nükleusu tutulumuna bağlı yüzde ipsilateral ağrı ve ısı duyusunun kaybı, 
çapraz yapan spinotalamik lif lerin tutulumuna bağlı kontralateral beden yarısında ağrı ve ısı duyusunun kaybı, 
vestibüler çekirdek tutulumuna bağlı spontan vertigo, nistagmus, bulantı ve kusma görülür. Vertigo birkaç hafta veya 
ay içinde düzelir.

Serebellar strok: Vertebral arter, PİCA, AİCA veya süperior serebellar arterin oklüzyonları, beyin sapı tutulumu 
olmadan serebellar enfarkta yol açabilir. Bu durumda ilk bulgular şiddetli vertigo, kusma ve ataksidir. Beyin sapı 
bulguları olmadığı için periferik vestibüler bir hastalık ile karışabilir. Ataksi ve paretik nistagmus gibi serebellar 
bulgular ayırıcı tanı için önemlidir. 

Vasküler loop: AİCA veya dallarının internal akustik kanal içine doğru bir loop (dirsek) yapması, 8. sinire bası 
etkisiyle vertigo, hareket intoleransı ve bazen işitme kaybına neden olabilir. 

Migren: Migren ve vertigo birlikteliği iki şekilde karşımıza çıkabilir.1) Birlikteliği sık görülen iki hastalık migren ve 
Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) birarada görülebilir veya hasta vertijinöz migren olarak karşımıza 
çıkabilir. 

Vertijinöz migren: Migrenin yol açtığı vestibüler bir hastalıktır. Prevalansı dizziness kliniklerinde %7, migren 
kliniklerinde %9 olarak bildirilmektedir.

Vertijinöz migren tanı kriterleri: (i) 5 dak-72 saat arasında devam eden, orta veya yüksek şiddette vestibüler 
semptomlarla giden en az 5 atak olması (ii) Bilinen migren tanısı olması (iii) Vestibüler atakların en az %50’sinde 
şunlardan biri veya fazlası olmalıdır. Migren kriterlerini karşılayan baş ağrısı, fotofobi ve fonofobi, görsel aura (iv) Baş 
dönmesini açıklayacak başka neden bulunmamalıdır. Her yaşta görülebilir. Spontan veya pozisyonel vertigo atakları 
mevcuttur. Süre değişkendir. Vertigo atakları saniyeler ya da günler sürebilir. Baş dönmesi ile migren ağrılarının 
zamansal ilişkisi de değişkendir. Baş dönmesi ağrıya öncülük edebilir, eşlik edebilir veya izleyerek gelişir. 

Multipl skleroz (MS): Otoimmün, genellikle 3 veya 4. dekatta başlayan, kadınlarda daha sık görülen ve demiyelinizasyona 
yol açan bir hastalıktır. Olguların %5'inde vertigo ilk semptomdur. Hastalığın seyri esnasında vertigo görülme 
olasılığı %50’dir. 

Kraniyoservikal bileşke anomalileri: Spontan ve pozisyonel vertigo, tinnitus, işitme kaybı, dizarti, kısa boyun, boyun 
hareketlerinde kısıtlılık, alt kraniyal sinir tutulum bulguları ve bazen hidrosefali görülür. 

MSS tümörleri: Bası veya destrüksiyon sonucu vestibüler bulgulara yol açabilirler. 

Epilepsi: Vertigo nadiren de olsa epilepsi ile ilişkilendirilebilir. Süperior temporal girusun uyarılması dönme hissinin 
oluşmasına neden olur. Bu durum daha çok epileptik aura olarak karşımıza çıkabilir. 

Santral pozisyonel vertigo: Sıklıkla serebrovasküler hastalıklar, spino serebellar ataksiler, MS, Arnold-Chiari 
malformasyonu, beyin sapı ve serebellum tümörleri ile ilişkili olarak ortaya çıkar. Benign paroksismal pozisyonel 
vertigo ve Santral pozisyonel vertigo (PV) ayrımı; nistagmus özelliklerinden faydalanılarak yapılır. 
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[S-12]

Vestibüler Patolojili Hastalarda Yatak Başı Değerlendirme
Onur Odabaşı
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

18.65 yaş arası,
Hastaların %4’ü denge bozukluğu,
%3’ü ciddi derecede, 
İleri yaşlarda en sık,
Morbiditesi sık, düşme, kemik kırıkları,
Genellikle karışık,
Tam iyileşme beklentisi,
Semptomlara neden olan faktörler kadar çeşitli
Periferik organ, iyileşme periodu
Vestibüler kompenzasyon süresi
Episodik-vestibüler disfonksiyon /normal periodlar
Akut-tek olay
Kronik-progressif
Primer-vestibüler hasar, bozulma
Sekonder-metabolik, sistemik değişiklikler
Akut vestibüler hasar-vestibüler sistemin istirahat 
aktivitesinde bozulma. 
Uzun süreli, bitkin bırakan,
Alt düzeyde fonksiyon, uyaranlara açık değil,
Genellikle tam iyileşme,
Süresi hasara bağlı,
Kompenzasyon da kesilme.
Denge
Üç ayrı organ:
Vestibüler sistem
Oküler sistem
Proprioseptif sistem (derin duyu)
Periferik vestibüler sistem
Labirint
Semisirküler kanallar (Bilateral)
Otolith organlar (Sakkul ve Utrikul)
Kanallar; 0.1drc/sn “90 sn, döner sandalye”
Otolit organlar 5¥10-4 g. “Asansör 40 sn.”

Testler
Dix-Hallpike
Baş 45 derece yana,
30 derece sarkma
Boyun problemlerine dikkat
Hasta uyarılmalı,
Yukarı ve stimüle edilen tarafa vuran horizonto-
rotatuar nistagmus, 15-45 sn, 10-12 sn. latans
Kolay yorulma
Horizontal kanal BPPV test: Roll test
Superior kanal (anterior kanal) BPPV
Geotrofik nistagmus: Kanalolithiasis
(yere vuran nistagmus)
Apogeotrofik nistagmus: Kupulolithiasis (göğe vuran 
nistagmus)
Geotrofikte kuvvetli taraf
Apogeotrofikte zayıf taraf hastadır
Pnömatik Otoskopi
(+) ve (-) basınç uygulaması,
Nistagmus değişken,
Hennebert bulgusu:
PLF 
SSC dehissans
Meniere Hast.(?)
Sy
Baş sallama (Head shake)
Baş arkaya veya öne 30 derece eğilir,
Horizontal düzlemde sallanır, 30 sn. süreli, hızlı
Tek taraflı vestibüler hasar
Yavaş fazı lezyon tarafına nistagmus
Düşük sensitivite (%27), yüksek spesifite (%85)
Halmagi Test (Head Thrust) Testi
Semisirküler kanalların testi,
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Baş 30 derece eğilir ve her iki yana hızla çevirilir ve 
doktorun burnuna bakar.
Zayıf tarafta ek ve yakalayıcı sakkadlar izlenir.
Dinamik Vizüel keskinlik
Schnellen tablosunda okuma,
Başı öne ve arkaya 1-2 Hz.de hareket ettirirken, 
okumanın değerlendirilmesi.
2-3 satırın okunmasındaki bozukluk anormal,
Bilateral vestibüler hasar
Romberg Test
Gözler açık ve kapalı ayakta durma,
Düşme veya kayma (+), tek taraflı vest. hasar
Gözler açık ve kapalı her iki tarafa sallanma,
Proprioseptif veya serebellar hasar
Gözler kapalı bir tarafa daha fazla kayma, unilateral 
hasar.
Fukuda yürüme testi
Sabit yerde 100 adım
Eller ileri uzanmış, gözler kapalı, 
45 derecelik kayma (+),
Lezyon tarafına kayma (+),
Disdiadokinezi
Serebellar testler,
Kombine hareketlerin yapılması
Sakkad: Latans, keskinlik, hız 
İzlem (Smooth pursuit test)
Optokinetik test
Pozisyonel ve dinamik testler
BPPV
Santral hastalıklar
Kalorik testler
Döner sandalye:
Bilateral vestibüler hasar,
Progresyon ve dökümantasyon
VEMP
Yatak başı muayene:
HINTS

Ardışık yürüme testi,
Topuk-burun arka arkaya yürüme,
Kompleks test, spesifitesi düşük
Başlıca serebellar lezyonlarda
Ortostatik hipotansiyon
HT, ilaç kullanan hastalarda boşlukta hissi
SKB 20 mmHg düşme,
DKB 10 mmHg  düşme
İstemli hiperventilasyon
Anksiyeteli hastalarda,
Tanı değeri kısıtlı
Kantitatif testler
Tanı kesin değilse,
Konservatif tedaviye rağmen düzelme olmayan 
olgularda,
Santral olgularda,
Cerrahi ablasyon olgularından önce,
Vestibüler patolojileri dökümante etmek için
ENG
Okulomotor testler, pozisyonel ve dinamik testler, 
kalorik test
Labirint fonksiyonları,
VOR fonksiyonları test edilir
Sıklıkla HSS Kanal
Head Impulse, Nistagmus, Test of Skew
INFARCT
Impulse Normal, Fast –phase Alternating nistagmus, 
Refixation on Cover Test
Sensitivite %95
Spesifite %85
Test of skew:
Baş dönmesi ve denge bozukluğu olan hastada HINTS 
in son testi
Vertikal düzeltme işlemi
FAST 
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Seröz Otitis Media
Ayşe Sezim Şafak
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Odyometri Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet; Seröz otitis media (SOM) orta kulakta ağrı ve ateş bulguları olmaksızın sıvı birikmesidir. Glue ear veya SOM 
olarak da adlandırılır. Seröz otitis media çocukluk çağı işitme kaybının en sık rastlanan nedenidir. Bu metinde risk 
faktörleri, en belirgin bulguları, tanı ve tedavi algoritmasından bahsedilmiştir 

Anahtar sözcükler: Seröz otitis media, iletim tipi işitme kaybı 

Seröz otitis media, akut enfeksiyon yakınmaları ve bulguları olmaksızın orta kulakta seröz ya da mukoid sıvı birikmesi 
ile karakterize bir enflamasyon tablosudur. Efüzyonlu otitis media (EOM), kataral otitis media, nonsüpüratif otitis 
media, serotimpanum, mukotimpanum, zamklı kulak (glue ear) gibi terimlerle adlandırılabilir. Daha çok EOM ve 
SOM kullanılır. Seröz otitis media genellikle akut otitis media (AOM ) enfeksiyonu sonrası ortaya çıkar ve orta kulakta 
kalan efüzyon üç aylık dönemde iyileşmezse (yaklaşık %10 hastada) SOM tedavisi başlanır. Efüzyonun süresine 
SOM’yi göre akut (3 haftadan kısa), subakut (3 hafta–3 ay arası) ve kronik (3 aydan uzun) olarak sınıf landırabiliriz. 
Seröz otitis media çocukluk çağında görülen en sık hastalıktır. En yoğun görüldüğü dönemler iki yaş altı ve beş yaş 
dönemidir. Östaki tüpünün 10 yaşından itibaren anatomik olgunluğa ulaşması ile birlikte sıklığı azalır.

Adenoid vejetasyonun enfeksiyon odağı oluşturarak, sümkürme, burun kapalıyken yutkunma, hapşırma gibi 
durumlarda mukusun orta kulağa trasportuna neden olduğu, adenoid mast hücrelerinin salgıladığı alerjik 
enflamatuar mediyatörlerin lenfosit diferansiyasyonu yaparak SOM patogenezinde rol aldığı düşünülmektedir. Üst 
solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) sonrası östaki tüp açıklığı ödem ve enflamasyona bağlı azalır. Buna bağlı olarak 
efüzyona yol açabilir. Akut otitis media sekeli olarak sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Altta yatan diğer faktörleri 
sıralayacak olursak östaki tüp disfonksiyonu, subklinik bakteriyel enfeksiyon, kafa tabanı ve yüzün şeklini etkileyen 
hastalıklar ve reflüdür.

Seröz otit sıvısında; lökotrienler, histamin, prostaglandinler, kinin, proteazlar, trombosit aktive edici faktör, tümör 
nekrozis faktör ve gamma interferon mediatörleri bulunur. Salgılandıkları zaman vasküler permeabiliteyi ve orta 
kulaktaki sekretuar aktiviteyi artırarak orta kulakta efüzyona yol açarlar. Yapılan çalışmalarda SOM olgularında 
mastoid hava hücrelerinin küçük olduğu gösterilmiştir. Alerji, EOM patogenezinde ödem yoluyla östaki tüpü 
fonksiyon bozukluğuna yol açması nedeni ile predispozan faktör olarak rol oynar. Bebeklik döneminde emzirme, 
sakız çiğneme, supin pozisyonda biberonla beslemeden kaçınma SOM riskini azaltan faktörler olarak kabul edilir. 
Emzik kullanımı, ailede sigara içilmesi, 10 kişiden kalabalık kreşte bakım, kalabalık aile, prematürite, reküren 
ÜSYE geçirme, alerjik yapı, reflü de SOM riskini artıran faktörler olarak karşımıza çıkar. Orta kulağın yeterince 
havalanamaması, hava basıncının dış ortama göre negatif hale gelmesine, parsiyel karbondioksit basıncının 
artmasına ve orta kulak mukozasında sekretuar hiperplazi veya metaplazi oluşumuna neden olur. Negatif basınç, 
timpanik membranda retraksiyona neden olur.

Klinik: SOM'de ağrı, ateş ya da kulak akıntısı yoktur. Kulakta dolgunluk ve ses olur. Ancak asıl belirtiler sese cevap 
verememe, televizyonun sesini açma ve sese karşı tepkilerinin azalması ve okul başarısının düşmesidir. Aileler, 
çocukların özellikle ÜSYE geçirirken işitmelerinin azaldığını ifade ederler. Küçük çocuklarda işitme azlığı gözden 
kaçabilir ve dil gelişimlerini etkileyebilir. Bilateral olgularda işitme kaybının fark edilmesi daha kolaydır. Çocuk ne 
kadar küçükse, çift taraflı SOM olma ihtimali o kadar fazladır. Seröz otitis media kronikleştikçe orta kulakta ve 
timpanik zarda kalıcı değişiklikler oluşabilir

Tanı: En önemli muayene yöntemi otoskopidir. Normalde sedef renkli ve parlak olan kulak zarı matlaşır, sarı ve gri-
mavi renk alır. Işık üçgeni kaybolur. Zar zamanla kalınlaşır ve damarlanması artar. Kısmi efüzyonlarda hava sıvı 
seviyesi görülür. Zamanla zar incelir ve retrakte olur. Timpanogramda Tip B sonucu tipiktir. Empedans odyometrisi 
ile yapılan ölçümde zirve yapmayan eğriler görülür. Akustik reflektometri, timpanik membrana yollanan ses 
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dalgasının yansımasındaki özelliklerin analizinden faydalanarak orta kulağın havalanma durumunu ortaya koyan 
yeni bir tekniktir. İlerleyen olgularda yuvarlak pencere yoluyla iç kulak da etkilenebilir ve SNİK ortaya çıkabilir. 

Tedavi: Konsevatif, özellikle kış mevsimi değilse, çok ciddi serözite yoksa ve çocukta risk faktörleri az ise alerji 
olmaması gibi hastalar klinik takibe alınır. Medikal tedavide ise antibiyotikler, dekonjestanlar, antihistaminikler, 
steroidler ve mukolitikler gibi ajanlar kullanılmaktadır. Kullanımını önermeyenler olsa da efüzyonların ortalama 
%50'sinde kültür pozitif liği olması nedeniyle antibiyotikler tedavide yer almaktadır. Efüzyonlu otitis media 
tedavisinde antibakteriyel ajanlar olarak, amoksisilin (80-90 mg/kg/gün), amoksisilin/klavunat kombinasyonu 
(45 mg/kg/gün), trimetoprim-sülfametoksazol (8-40 mg/kg/gün), 2. ve 3. kuşak sefalosporinler (sefuroksim 
aksetil 60 mg/kg/gün, seftriakson 50 mg/kg/gün), ve makrolidler (azitromisin 10 mg/kg/gün (1. gün)-5 mg/kg/
gün (son 4 gün), klaritromisin 15 mg/kg/gün) önerilir. Alerji ile ilişkili olan efüzyonlarda steroid enf lamasyonu 
azaltarak etkili olur. Steroid oral, intranazal veya transtimpanik olarak uygulanabilir. Sistemik veya topikal 
olarak kullanılabilen dekonjestanlar vazokonstrüksiyon yaparak orta kulak havalanmasını ve efüzyonun 
drenajını arttırması planlanır. Ancak son çalışmalarda etkinliğinin yoğun olmadığı saptanmıştır. Lökotrien ve 
PAF antagonistleri, non-steroid antienf lamatuarlar ve antioksidan maddelerin tedavide etkinliği kanıtlanmıştır. 
Fonksiyonel tubal terapi, östaki borusunun bozuk olduğu düşünülen fonksiyonunu düzeltmeyi hedef alır. Tubal 
terapi seçenekleri arasında aktif ventilasyon insuf lasyon, immatür ve istenmeyen ağız hareketleri, yutkunma 
sıklığını arttırma, çene hareketlerinin aktivasyonu ve sakız çiğneme bulunur. Hastalara antiviral aşı uygulaması 
önerilmektedir. Orta kulaktaki efüzyonu sonlandırmanın en güvenilir yollarından biri ventilasyon tüpü 
uygulamasıdır. Seröz otitis medianın üç aydan uzun sürmesi, işitme kaybının 40 dB’in üzerinde ve bilateral olması, 
kulak zarında retraksiyon, atelektazi, inkudostapediopeksiye gidiş gibi negatif basınç bulguları ya da kulak zarında 
aşırı kalınlaşma, orta kulakta sıvının koyuluğu ile ilgili bulgular ventilasyon tüpü seçeneğini gösterir. Cerrahi 
tedavinin bir ana nedeni de "sekeli önlemek"tir. Tüp uygulamasını kabul etmeyen ailelerin çocuklarında başlangıç 
tedavisi olarak denenebilir. Lazer ile miringotomide perforasyon klasik yönteme göre daha geç kapanır (2-3 hafta). 
Tef lon, altın, titanyum, karbon, silikon ve hidroksiapetit yapıda ventilasyon tüpleri vardır. Günümüzde en çok 
tercih edilen ventilasyon tüpleri, grommet tüpler ve T tüplerdir.

Seröz otitis mediada her türlü tedaviye rağmen %3-4 olguda tam düzelme olmaz. Seröz otitis media sekel ve 
komplikasyonları gelişir. Bu olgular doğru zamanda belirlenerek daha ileri cerrahi yöntemler ile tedavi edilmelidir. 
Hastanın adenoidi kronik enfekte ve östaki tüpünü tıkıyorsa endikedir. Balon tuboplasti, son dönemlerde kullanılan 
seçili olgularda etkili bir tedavi yöntemidir. Sonuç olarak SOM geç bulgu veren ancak gecikmiş tanılarda kulakta 
kalıcı değişikliklere neden olabilen bir hastalıktır. Tanı konulduktan sonra hastalardaki bulguların şiddetine göre 
medikal tedavi ve cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur. 
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Kronik Otitis Media
Turgut Karlıdağ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Özet: Kronik otitis media (KOM), timpanik membranda perforasyon, işitme kaybı ve kulak akıntısı ile seyreden, orta 
kulak ve mastoid boşlukların üç aydan daha fazla devam eden kronik enflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır.

Giriş: Kronik otitis media, insidansı ve prevelansı, ırk ve sosyoekonomik faktörlere bağlı olarak değişkenlik 
göstermektetir. Kötü çevre koşulları, beslenme bozukluğu, sigara, konjenital anomaliler, kapalı ve yakın sosyal yaşam 
KOM sıklığını etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütüne göre dünya çapında yılda 65-330 milyon insanın kronik seröz 
otitis mediadan etkilenmekte ve bunların %50’sinde işitme kaybı geliştiği bilinmektedir. Patogenezde, orta kulakta 
havalanma yetersizliğine yol açan nedenler, ön ve arka istmusların enfeksiyonu, ödem veya granülasyon dokusu ile 
blokajı etkili olmaktadır. Biofilmler antibiyotikleri etkisiz kılmakta, antibiyotik alırken azalan veya kesilen akıntı, 
ilaç kesildikten hemen sonra artmaktadır.

Tanı: Anamnez, kulak muayenesi, odyolojik inceleme ve radyolojik inceleme ile konur. Anamnezde hastalığın 
başlangıcı, işitme kaybı, akıntının olup olmadığı, akıntının süresi ve hastanın beklentileri sorgulanır. Otoskopik, 
otomikroskopik ve endoskopik muayene yapılmalıdır. Odyolojik değerlendirme mutlaka yapılmalıdır. Timpanik 
membran perforasyonu, kemik zincir hasarına bağlı iletim tipi işitme kaybı saptanabilir. Perforasyon lokalizasyonu 
ve genişliği (sadece zar perforasyonu varsa gap ≤30 dB), kemik zincir harabiyet durumu (gap >30-35 dB) işitme kaybı 
miktarını etkilemektedir. Toksik labirentit, seröz labirentit veya labirent fistül oluşumuna bağlı sensörinöral veya 
mikst tip işitme kaybı saptanabilir. Kronik otitis medialı hastalarda hastalığın yaygınlığı ve lokalizasyonu açısından 
mutlaka bilgisayarlı tomografi çekilmelidir. 

Kronik otitis medianın tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedavinin amacı, enfeksiyonun eradikasyonu, işitmenin 
rekonstrüksiyonu ve havalanan kapalı bir orta kulak boşluğu oluşturmaktır. İntakt kulak zarı olan, havalı, mukoza 
ile örtülü bir timpanik kaviteyi korumak ya da sağlamaktır. Timpanik membran ile koklea arasında sağlam, kalıcı ve 
hareketli bir bağlantıyı kurmaktır. Eğer uygun cerrahi tedavi yapılmamışsa bir süre sonra hastalığın tekrar etmesi 
kaçınılmazdır. Kronik otit cerrahisinde orta kulak mukozasının durumu, östaki tüpünün fonksiyonu, mastoidin 
durumu, kolesteatomanın varlığı, kulak akıntısı, kulak zarının durumu, kemikçiklerdeki patolojinin türü ve 
kullanılan protez başarıyı etkileyen faktörlerdir.
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Tuba Östaki Disfonksiyonu ve Östaki Balon Dilatasyonu
A. Ediz Yorgancılar
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Memorial Sağlık Grubu, İstanbul, Türkiye

Östaki tüpü (ÖT) anatomik nomenklatür: Rüdinger’s safety canal, auxiliary gap, kirchner divertikulum ostmann 
yağ yastıkçıklarıdır (lateral-medial).

Farengeal orifis düzeyinde barosensörler: Farengeal orifiste barosensörler olduğu gösterilmiştir. McDonald ve ark. 
peristaltik mekanizması olduğunu göstermiştir. Çocuklarda ÖT daha kısadır. Çocuklarda horizontal planda daha 
düz yerleşimlidir. Ostmann yağ yastığı daha büyüktür. Tüp kıkırdağı daha elastik ve yumuşaktır. Kıkırdak kısımdaki 
müköz membranlar daha kalın ve daha çok katlantı içeriyor (tubal tonsil) ve bu nedenle her türlü enflamasyon ve 
allerjene daha çok cevap verir.

Östaki tüpü fonksiyonları: Orta kulak basıncının atmosferik basınçla dengelenmesi (havalanma), orta kulağın 
nazofarengeal sekresyonlardan korunması (koruma) ve orta kulak sekresyonlarının nazofarenkse doğru drenajıdır 
(klirens).

Östaki tüpü disfonksiyonu: Orta kulağın düzenli ventile edilme fonksiyonunun bozulmasıdır. ETD sıktır ve 
prevalansı erişinlerde 1% düzeyindedir. Açık mekanizması ve altta yatan nedenler net olarak anlaşılamamıştır. 
Dilatör fonksiyon bozukluğunun en sık nedeni kartilaj ET’de mukozal enflamasyondur (allerjik rinit kronik 
rinosinüzit, larengofarengeal reflü, sigara). Kulakta dolgunluk hissi, otalji, çınlama ve işitme kaybı sık belirtileridir. 
Valsalva Manevrası (ekspiryum). Toynbee testi (yutkunma). İnflasyon-Deflasyon Açılma Testi (Forced Response 
Test). Otomatik Williams Testi (ETF1 Testi). ETF2 Testi (Otomatik Toynbee Testi). Östaki fonksiyon testinde toplam 
üç adet timpanogram çizdirilir. Önce normal timpanogram çizdirilir. Valsalva yaptırılıp tekrar timpanogram 
çizdirilir. Ağız ve burun tıkanarak üç defa yutkunulur (Toynbee manevrası). Son kez tekrar timpanogram çizdirilir.

Balon tuboplasti (BET)

2009, Sudhoff ve ark ilk kez erişkinler için tanımladı. Daha sonra hızla teknik popülarize oldu. 6 mm çapa ulaşan 
balon peritubal kaslarda belirgin gerilmeye neden olur. Epiteli yırtar ve ezer. Ancak bazal tabakayı bozmaz. Bu da 
hızlı iyileşmeyi sağlar. Lenfositler ve lenf folikülleri ezilir ve fibröz skar oluşumuna neden olur. Kesin endikasyonları 
net değil. Balon dilatasyon etkinliği: Yaklaşık %70-80 başarılı (ETDQ-7)(ETS). Randomize kontrollü çalışmalara 
ihtiyaç vardır. Poe ve ark. ilk RCT: BET+medikal, sadece medikal

Çocuklarda BET

Çocuklarda 7 yaş üstü önerilir. Çocuklarda başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Persistan ETD ve rekürren/persistan orta 
kulak enfeksiyonlarında ve efüzyonlarda adenoidektomi ve VT uygulamasından sonra ikinci basamak tedavidir. 
Minör komplikasyon oranı yaklaşım %3 olarak bildirilmiştir. Minor epistaksis, post-BET ampizem (parotis sahası, 
boyun, pneumomediastinum) (5 olgu) (valsalva manevrası 3 gün yapılmamalı), hemotimpanum, tinnitus, rinit 
benzeri semptomlar, post-BET akut otitis media (7 olgu), internal karotid arter yaralanması, barotravma veya patent 
ET olgusu rapor edilmemiştir.
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Meniere Hastalığı
Fuat Bulut

Rumeli Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Odyometri Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Meniere hastalığı (MH), endolenf sıvısının gereğinden fazla birikmesi ile membranöz labirentte yırtılmaların 
sonucunda oluşur. Perilenfatik aralığa K+’dan zengin endolenf akımı meydana gelir ve vertigo atağı ortaya çıkar. 
Sonuç olarak endolenfatik aralık genişler, perilenfatik aralık daralır. Spontan şiddetli vertigo atakları, f luktuan 
sensörinöral işitme kaybı, kulak dolgunluğu ve tinnitus görülür. 40-60 yaş arası daha sıktır. 

Giriş

Meniere, klasik meniere semptomları, 1871’de Knappin, membranöz labirentin dilatasyon teorisi daha sonra 
1938’de Hallpike ve Portman, temporal kemik histolojisinde endolenfatik hidropsu doğruladılar. 1972’de 
hastalığın kriterleri tanımlandı. 1995‘de AAO-HNS (The American Academy of Otolaryngology-Head and 
Neck Surgery) tanımı yeniden düzenlendi. 2015’de Barany topluluğu tarafından kriterler revize edildi. Meniere 
hastalığında endolenfatik sıvının endolenfatik kese tarafından yetersiz absorbe edilmesinin hidropsta ana rol 
oynadığı düşünülmektedir. Otokoniler hidropsta rol oynar. Otokonilerin serbest kalması utrikula zarar verir 
ve hidropsun artışında rol oynar. Oksidatif stres faktörlerin iç kulaktaki düzeyinin önemi ortaya konmuştur. 
Son yıllarda MH’nin patofizyolojisinin benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) patofizyolojisine benzer 
olduğu teorisi ağırlık kazanmıştır. En az iki adet ve 20 dakika süren vertigo atağı tanı için gereklidir. Nöbet sayısı 
başlangıçta yılda 1-2 iken, zamanla 6-11‘e çıkabilir. İşitme kaybı daha çok alçak frekanslarda gözlenir. Ancak kayıp 
tüm frekanslarda da görülebilir. Bazal membranın gerilmesinin neden olduğu rekruitmana bağlı olarak seslere 
karşı intolerans vardır. Anksiyete ve aşırı tuz alımı atakları tetikleyebilir.

Koklear MH: Kokleada lokalize hidrops sonucu işitme kaybı ve tinnitus ile karakterizedir. İşitme kaybı alçak 
frekansları tutar. Rekruitman testleri pozitiftir. Ani işitme kaybı tablosu da görülebilir. Yıllar sonra klasik MH 
yerleşebilir.

Vestibüler MH: İşitme kaybı olmaksızın epizodik vertigo olabilir. Bu tablo da yıllar sonra klasik MH’ye 
dönüşebilir. 2015 yılında MH tanı kriterleri yeniden düzenlendi. Tullio fenomeni, yüksek sese maruziyet 
sonrası vertigonun ve nistagmusun olmasıdır. Hennebert bulgusu, MH’de dış kulak kanalına yapılan basınç 
ile birlikte nistagmus ve baş dönmesi oluşmasıdır. Hidropsa bağlı sakkülün şişmesiyle stapes tabanı ve yarım 
daire kanallarına baskı yapmasıyla, stapes tabanı-membranöz labirent arası yapışmayla olur. Tumarkin krizi, 
utrikülosakküler disfonksiyon, otolitik makulada ani kayma, mekanik deformasyon veya membranda rüptüre 
bağlı perilenf ve endolenf karışımı sorumlu tutulmaktadır. Olguların %2-6’sında görülür. Patolojinin sonraki 
aşamalarında, hastalar bilinç kaybı olmadan (Tumarkin atakları) beklenmeyen ani düşüşler yaşayabilir. 

Tanı testleri: Odyolojik değerlendirme, diapazon testleri, Rinne ve Weber, video baş savurma testi (vHIT) ve kalorik 
test, BERA, gliserol testi, elektrokokleografi (EcohG), elektronistagmografi (ENG), vestibüler evoked miyojenik 
potansiyeller (VEMP) ve VOR (vestibülo-oküler refleks) testleri kullanılır. Görüntüleme yöntemlerinde gadolinyum 
destekli MRG, üç boyutlu labirent ödemi ve sıvı artışı işitme bozukluğu derecesi ile korele edilmiştir. Yeni yapılan bir 
çalışmada MH’de sağlıklı kontrol grubuna göre Heschl's gyrus’unda 18F-FDG alımının azaldığı ortaya konmuştur. 

Santral nedenler, akustik nöroma, multipl skleroz, vasküler loop kompresyon sendromu, anevrizma, avasküler 
yetmezlik, Arnold-Chiari malformasyonu, serebellar veya beyin tümörleri servikal vertigo, transient iskemik atak, 
periferik nedenler, BPPV, labirintit, perilenfatik fistüla, otoskleroz, migren kaynaklı vertigo, metabolik nedenler; DM, 
hipotiroidi, hipertroidi, sifiliz, Cogan’s sendromu, anemi, otoimmün hastalıklar ve migren kaynaklı vertigolar ayırıcı 
tanı olabilir.
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Meniere hastalığında tedavi: Orta kulak basıncında oluşturulan değişikliklerin, iç kulak sıvı dinamiğini değiştirdiği 
gösterilmiş ve 2002 yılından itibaren ventilasyon tüpü yolu ile kulağa basınç dalgaları verilerek EcochG ile yapılan 
ölçümlerde sumasyon potansiyelinde azalma olduğu izlenmiştir. Son yıllarda MH’nin tedavisinde antioksidan 
tedaviler daha çok önem kazanmıştır. Yeni yapılan 22 olguyu kapsayan bir çalışmada dirençli MH’de tensor timpani 
ve stapedius kasının tenotomisi sonucunda hastaların tinnitus semptomlarının ve dizziness handikap skorlarının 
önemli oranda azaltıldığı gösterilmiştir (TT kası stapesi oval pencereye medialize eder ve perilenfatik basınç 
değişikliğinde rol alır).

Kaynaklar
1. Calzada AP, Lopez, Ishiyama G, Ishiyama A. Otolithic membrane damage in patients with endolymphatic hydrops and drop attacks. Otol 

Neurotol. 2012;33:1593-1598
2. Ishiyama G1, Wester J2, Lopez IA2, Beltran-Parrazal L2,3, Ishiyama A2.Oxidative Stress in the Blood Labyrinthine Barrier in the Macula 

Utricle of Meniere's Disease Patients. Front Physiol. 2018 Sep 3;9:1068. 
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Vestibüler Nörit
Murat Enöz
Altınbaş Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Odyometri Bölümü, İstanbul, Türkiye 

Yapılan araştırmalarda, etyoloji tam aydınlatılamamış olmakla birlikte; enflamasyon ya da enfeksiyon tam olarak 
kanıtlanamamıştır. Altı haftaya kadar uzayabilen baş dönmesi, bulantı ve kusma atakları ile karakterize tek taraflı 
vestibüler işlev bozukluğudur. Labirentit (iç kulak iltihabı)’in aksine işitme kaybı görülmez. Bazı hastalarda vestibüler 
nörinit belirtileri öncesinde viral üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiklerini belirtseler de, diğerlerinde vertigo atağı 
öncesinde hiç bir viral enfeksiyon belirtisine rastlanmamıştır. Herpes Simplex Tip 1 virüsü tarafından vestibüler 
gangliyonun enfeksiyonunun vestibüler nörinite neden olabileceğini bildiren araştırmalar mevcuttur.
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Vestibüler Rehabilitasyon
Özlem Ruhioğlu Çınar
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Odyometri Bölümü, İstanbul, Türkiye

Periferik vestibüler sistem, iç kulaktan beyin sapına (vestibüler çekirdeklere), santral vestibüler sistem, beyin sapından 
(vestibüler çekirdeklerden) denge merkezlerine (serebellum, kortikal ve subkortikal), motor output mekanizması, 
santral sistemden oküler kaslar ve spinal korda ulaşıp açığa çıkardığı reflekslerdir. Beş farklı vestibüler organ, üç 
yarım daire kanalı, üst, yan, arka (angüler hareket), iki otolit organ, utrikül ve sakküldür (lineer hareket). Özellikle 
istemsiz olan baş hareketlerini algılamak ve bunu refleks göz hareketleri ve postüral düzenleme ile birleştirip, vizyonu 
ve postürü stabil tutmaktır.

Vestibüler rehabilitasyon endikasyonları: Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV), vestibüler hastalık, 
dalgalı seyir gösteren vestibüler problemler, post travmatik vertigo ve yaşlılarda multifaktöriyel denge bozuklukları, 
kronik dengesizlik, ablatif vestibüler cerrahi sonrası ve psikojenik vertigoda desensitizasyon amacıyla yapılır.

Vestibüler rehabilitasyon kontrendikasyonları: Kognitif defisitler (bilişsel bozukluklar), majör nörolojik hastalıklar, 
alkol intoksikasyonu, epilepsi, mental bozukluklar ve hareketi limitleyen muskuloskeletal durumlardır.

Vestibüler rehabilitasyon egzersizleri

Eğitim
Vestibüler uyum sağlama (VOR fonksiyonunu artırmak için gaze sabitleme egzersizleri)
Statik ve dinamik denge egzersizleri (VSR fonksiyonunu artırmak için)
Alıştırma egzersizleri (pozisyonla ve hareketle artan semptomları azaltmak için)
Relaksasyon, f leksibilite, kas güçlendirme ve proprioseptif egzersizler
Kondüsyon egzersizleri
Vestibüler elektirik stimülasyonu
Postürografi ile eğitim
Sanal gerçeklik eğitimi

Dengenin tekrar eğitimi

Otururken baş ve göz hareketleri: Başınızı sabit tutarken, yukarı ve sonra yine aşağı bakın. Başınızı sabit tutarken, bir 
yandan diğer yana bakın. Kol uzunluğunda elinizi uzatın, gözlerinizle parmaklarınıza odaklanırken parmaklarınızı 
burnunuza doğru çekin. Gözler açıkken başınızı bir taraftan diğer tarafa yavaşça çevirin. Başınızı bir yandan diğer 
yana hızlıca çevirin. 
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KBB’de İletişim
Orhan Yılmaz
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye

Çağımız iletişim ve internet çağıdır. İnternet sağlık ve ilgili alanlarda önemli değişimlere neden olmuştur. Kulak 
Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi (KBB-BBC)’de gelişmelerden payını almıştır. Bilginin ilgilisine ulaşımının 
önem kazandığı günümüzde iletişimin yöntemlerinde de önemli değişiklikler yaşanmıştır. 

Kulak Burun Boğaz alanındaki baş döndürücü gelişimler kullanıcılarına kongre, sempozyum, konferans, seminer 
ve benzeri sözel, kitap, dergi, bülten, broşür gibi yazılı araçlar yoluyla ulaştırılır. Gelişimlerin hızına bağlı olarak 
bu araçların da sunuluş şekillerinde değişimler olmaktadır. Özellikle bilgisayarın bu alandaki desteği nedeniyle 
gelişimin ve bilginin kullanıcısına ulaşımı daha süratli olmaktadır. Öyle ki kongreler daha sık aralıklarla yapılmakta 
ve bunlara internet üzerinden ulaşılabilmekte ve telekonferans ve telekongreler yapılmaktadır. Kitaplar daha sık baskı 
yapmakta ve son zamanlarda kitap yanında CD olarak da yayınlanmaktadır. 

Kulak Burun Boğaz topluluğu tıbbın dinamizmini en hızlı yaşayan uzmanlık dallarından biridir. İletişimin böyle 
gelişimine de kayıtsız kalamazdı. 8 Mayıs 1930 günü KBB uzmanlarının ufku değişti. O güne kadar kendi aralarında 
toplanan meslektaşlarımız artık dernekleştiler ve iletişimin ilk örneklerini verdiler. Neden dernek kurma gereği 
duydular? Daha önceleri bilim dalımız farklı şekilde toplanıyordu. Otologlar farklı diğer alanlar farklı kongrelerde 
buluşuyordu. İlk kez 30 Temmuz 1928 Kopenhag KBB kongresinde birlikte oldular. Kongreye katılan Türk KBB 
uzmanlarına kongre sekreteri (Ulusal bağımsızlık hareketimizi de kastederek) Türkiye’de KBB Derneği olup 
olmadığını sorar. Bu soru itici güç olmuştur. Soruya yanıt ise kurulmak aşamasında şeklindedir. Ancak ikinci cümle 
ise “o halde kurun da sizin davetliniz olalım” olmuş ve bu durum karşısında hemen dernekleşme hazırlıklarına 
başlanmıştır.

Kongre organizasyonu adına Dr. Sani YAVER sanki geleceği görerek iki hamleden sonra üçüncü hamleyi şu 
sözcüklerle açıklamıştır. İlk derneği kuran ekipten bazılarının yer aldığı bir başka ekip bu kez ikinci hamleyi yapıp 
ilk Ulusal Kongreyi 4 Ekim’de İstanbul’da yapmayı başarmıştır.
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Kemiğe İmplante Edilebilen İşitme Cihazları
Özgür Sürmelioğlu
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

İşitme kaybı tespit edilen bir hastada işitme kaybının tipine bağlı olarak seçilebilecek rehabilitasyon yöntemleri 
değişebilmektedir. Hepsinin kendine göre artıları eksileri mevcuttur. Uygun hastaya uygun cihazın seçilmesi hem 
başarılı sonuçlar doğuracaktır hem de hasta uyumunu artıracaktır. 1950’lerde gözlük tipi cihazlarla kemik iletimi 
sağlanmaya başlandı. 1965’te Brane Mark İsveç’te ilk diş implantlarını geliştirdi ve titanyumun osteointegrasyon 
yoluyla kemikle sağlam bir şekilde bütünleştiğini ortaya koydu. Bu ilkeden yola çıkarak İsveç’ten Anders Tjellström 
1977’de ilk mastoide implante edilebilen işitme cihazını geliştirdi. Ses kaynağının kafatasına temas etmesiyle 
işitmenin sağlanması antik çağlardan beri bilinir. Girolamo Cardano rönesans devriminde dişler arasında tutulan 
ilk işitme cihazını ortaya atmıştır. Perkutan: Cildi perfore eden abutment mevcuttur. Direkt olarak titanyum implant 
gövdesi uyarılır. Mikst tip kayıplarda da etkili olabilir. Perkutan kemiğe monte işitme cihazları transkutanlara göre 
5-7 dB daha fazla kazanç sağlarlar. 

Aktif Elektromanyetik İletimli

İmplant gövdesinde üretilen vibrasyonlar elektromanyetik alan içerisinde titreşen transdusere iletilir. Cihaz 
sayesinde işitme yolu dış ve orta kulağı bypass ettiği için hava-kemik yolu aralığının önemi yoktur. Ancak optimum 
faydanın sağlanabilmesi için kemik yolu eşiklerinin 60 dB’den düşük olmaması, speech diskriminasyonun da 
%60’dan iyi olması önerilmektedir. Kemiğe implante işitme cihazı internal titanyum implant, abuntment ve 
kulakta veya vücudun başka bir yerinde taşınan ses işlemcisinden oluşmaktadır. Genel yapısı olarak bakıldığında 
geniş frekans kapasiteli, yüksek çıkış kapasitesi, düşük distorsiyon seviyesi ve akım tüketimi ile etkin bir cihaz 
olarak kabul görmektedir. 

SUT Yönetmeliği (2017)

Kemik yolu işitme eşiği 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz de 60 dB’i aşmayan, iletim veya mikst tip işitme kaybı olan 
ve konuşmayı ayırt etme skoru %60 ve üzerinde olan hastalar a) Bilateral aural atrezi, cerrahi ile düzeltilemeyen 
konjenital orta kulak anomalileri, yaygın timpanoskleroz b) Bilateral mastoidektomi kavitesi bulunan hastalar c) 
Tedaviye dirençli kronik eksternal otit olan hastalar d) Tek taraf lı aural atrezi’de <18 yaş hastalarda diğer kulakta 
30 dB, >18 yaş 40 dB kalıcı işitme kaybı varlığında e) Tek kulakta total işitme kaybı, diğer kulakta iletim veya miks 
tipte işitme kaybı olan hastalarda bilateral işitme kaybı varsa ve her iki kulakta da konvansiyonel işitme cihazından 
fayda görmüyorsa beş yaşından küçük hastalara uygulandığı takdirde bedeli kurumca karşılanmaz. Normal şartlar 
altında tek taraf lı kemiğe implante edilebilen işitme cihazı takılacaksa, koklear rezervi iyi olan kulak seçilir. Eğer 
bu konuda belirsizlik mevcutsa soft band ile hasta her iki kulağında deneme yaparak karar verir. Bu durumda 
da karar verilemezse sağ elini kullanan hastalar için kullanım kolaylığı sağlamak adına sağ kulağa, sol elini 
kullananlar için ise sol kulak tercih edilebilir.
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Koklear İmplantasyon
A. Ediz Yorgancılar
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Memorial Sağlık Grubu, İstanbul, Türkiye

Ana cerrahi basamaklar

İnsizyon

Subperiostal cep veya yatak hazırlanması

Yaklaşım (mastoidektomi)

İç parça yerleştirilmesi 

Elektrot insersiyonu

Yumuşak doku ile elektrodun çevresinin tıkanması 

Hook bölgesi

Spiral ligament YP üst kısmında ark yapar.

YP orta bölümü ile OSL arası mesafe 1-2 mm

YPM arka kısmı ductus Reuniens ile yakın ilişki halindedir.

İnferior cochlear ven ve cochlear aqueduct YPM alt kenarıyla yakın ilişki halindedir.

Bazal turn bölümünde koklea en geniş haldedir.

Elektrot insersiyon

Yuvarlak Pencere

Genişletilmiş Yuvarlak Pencere

Kokleostomi

İntrakoklear hasar

Erken: İnsersiyon veya cerrahi manipülasyonlar (spiral ligament, corti organı hasarı, basiller membran yırtılması, 
OSL fraktürü, ductus reuniens hasarı ve EL hidrops)

Geç: Enflamasyon, doku cevabı, fibrosis ve yeni kemik formasyonu

Objektif ölçümler

İmplantasyon sonrasında yapılan elektrot impedans ölçümüyle hastanın kokleasının biyoelektrik durumu hakkında 
bilgi alınır. Elektrot dizinin doku/sıvı ile temas halinde olup olmadığı tespit edilir. 

NRT ile hastanın gelecekte yapılması planlanan fittingleri için bir kılavuz elde edilmiş olunur. NRT eşikleri aynı 
zamanda periferal işitme siniri ve elektrot dizinin doğru yerleşimi, implantın bütünlüğü hakkında da bilgi verir. 
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İşitme İmplant Uygulamaları
Muammer Gültekin
İstanbul, Türkiye

Odyometrik endikasyonlara göre yani işitme kaybının tipi ve derecesine göre işitme implantına karar veriyoruz. 
Bilateral ileri ve çok ileri derecede sensörinöral işitme kayıplarında koklear implant kullanıyoruz. Ülkemizde SU 
tebliğinde olmamakla birlikte koklear implantları tek taraflı işitme kayıplarında da uygulayabiliyoruz. Kısmi işitme 
kaybı olduğunda yani 1000 Hz frekansına kadar 65 dB ve daha iyi, 1000 Hz frekansından sonra 80 dB ve daha kötü 
bir işitme kaybı olduğunda alçak frekansları akustik olarak ve yüksek frekansları elektriksel uyarımla işitme sağlayan 
EAS kullanabiliyoruz. İletim tipi ve mikst tip işitme kayıplarında kemik yolu işitme eşiklerine göre orta kulak 
implantı, VSB uygulayabiliyoruz. 

Sensörinöral işitme kaybı ve özellikle dış kulak kanalında patoloji bulunan hastalarda da orta kulak implantını 
kullanıyoruz. Burada hava yolu işitme eşiklerini dikkate alıyoruz. İç parça cerrahi ile yerleştirilir. Kokleostomi ve 
round window dış parça programlanarak kullanılmaya başlanır. İşlemciler hava-çinko veya şarj edilebilir pillerle 
çalışır. Çalışmalar iç kulak malformasyonlarının konjenital sensörinöral işitme kaybının %20’sini oluşturduğunu 
göstermektedir.

İmplant mıknatısı titanyum gövde içinde serbestçe döndürebilir ve kendiliğinden hizalanabilir, böylece implant torku 
ve Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) taramaları sırasında demanyetizasyon riskini en aza indirir. Dönebilen, 
kendinden hizalanan tasarımı, mıknatıs çıkarma gereksinimi olmadan yüksek çözünürlüklü 3.0 Tesla MRG 
taramaları sağlar. İmplant mıknatısı, herhangi bir koklear implantın en yüksek MRG güvenirliği olan 3.0 Tesla'da 
bile MRG'ye güvenlidir.
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Gecikmiş Dil Konuşma
İdil Şengöz Tosun

Çorlu, Tekirdağ

Dil, insanların birbirleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla kullandığı ortak kurallar sistemidir. Dil 
dediğimizde yalnızca konuşma dili akla gelmemelidir. Yazı ve işaret kullanımı da bir dildir. Konuşma, ise bu duygu 
ve düşünceleri içeren kuralların gerekli organlar yardımıyla fiziksel olarak üretildiği bir sistemdir. Dil ve konuşma 
birbirinden farklıdır. Dil, kodlarla temsil edilen bir iletişim aracıdır. Konuşma ise sözel dilin sese dönüşmüş biçimidir. 
Dil ediniminde üç gereklilik vardır. Bunlar, başkalarını anlama becerisi (alıcı dil), anlam aktarabilme becerisi (ifade 
edici dil) ve etkileşim motivasyonu (sosyal etkileşim)’dur.

Gecikmiş konuşma: Çocuğun konuşması kendi yaşından beklenenden çok geri veya konuşma gelişimi yaşıtlarından 
çok daha yavaş ise o çocuğun konuşması “gecikmiş konuşma” olarak adlandırılır. Çoğunlukla 2-3 yaşlarında 
konuşamayan çocukların anne babaları konuşmanın geciktiğinin farkına varırlar.

Gecikmiş konuşmanın belirtileri: Kısıtlı sözcük dağarcıkları vardır. Ya hiç konuşmazlar ya da zor anlaşılan 
birkaç sözcük kullanabilirler. Yutma, çiğneme, salya akıtma sorunları olabilir. Düşünce ve isteklerini anlatmada 
zorlanabilirler. Jest, mimik, işaret kullanmaya yönelebilirler. İletişim kurmaya karşı isteksiz davranabilirler. 
Çevrelerindeki seslere, konuşmalara ilgisiz davranabilir ve dinlemez görünebilirler. Anlaşılması güç sesler 
çıkarabilirler. Çevreleriyle ve girdikleri yeni ortamlarda uyum güçlükleri gözlenebilir. Genellikle yalnız kalmayı 
tercih edebilirler. İsteklerini, düşüncelerini dile getirirken hoş olmayan (vurma, çarpma, ağlama, bağırma gibi) 
tepkilerde bulunabilirler. Dikkat süreleri kısa ve dağınık olabilir. Kavramları geç ve uzun zamanda öğrenebilirler. 
Öğrendikleri bilgileri transfer edemeyebilirler.

Gecikmiş konuşmanın nedenleri

1. Zihinsel engel: İki yaşına kadar çocuğun çıkardığı seslerle zekanın ilişkisi olmamasına karşın, iki yaşından sonra 
dil gelişimiyle IQ arasında sıkı bir ilişki olduğu görüşü ağır basmaktadır. Dil zekaya bağlı olarak gelişmektedir. 
Zihinsel engelliliği meydana getiren veya zeka gelişimini engelleyici sebeplerin bir çoğu konuşma gelişimini 
engelleyici nedenlerin bir çoğu konuşma gelişimini de engeller.

2. İşitme kaybı: Konuşma ses algısına dayandığı için çocuğun işitme engeli konuşma gelişimini etkiler. Doğuştan 
işitme engelli olanlara özel yöntemlerle öğretilmedikçe konuşma becerisini kazanamazlar. Ağır işitenler ise işitme 
engellerinin iletisel veya sinirsel oluşlarına göre artikülasyon bozukluğundan ses bozukluklarına kadar çeşitli 
konuşma engeli geliştirirler. Çocuğun işitme durumu tespit edilmelidir. Odyometrik muayene ile bir odyogramının 
çıkarılmasında fayda vardır.

3.  Yalnız kalma: İnsanlarla fazla bir arada kalmayan, kendi haline bırakılan, onunla fazla konuşulmayan çocuklar geç 
konuşabilir.

4.  Televizyon izleme: Özellikle 0-3 yaş döneminde televizyon izleyen çocuklarda dış dünyadan kopma, kendi halinde 
olma eğilimi, insanlardan ve insanlar arası ilişkilerden uzaklaşma, nesneler ile daha fazla ilgilenme, duygusal 
alışverişten vazgeçme, konuşmama, yaşıtları ile ilgilenmeme ve seslenince bakmama gibi durumlar gözlenebilir.

5. Evde model olacak kişilerin azlığı: Bunun yanı sıra evde kullanılan dilin niteliğinin bozuk olması ve model olacak 
kişi sayısının az olması çocuğun konuşma gelişimini etkiler.

6. Çocuğun içe kapanık olması: İçe kapalı kişilik yapısı ya da kaza benzeri durumlar sonrası yaşanan şoklar da 
çocukların konuşma yaşını etkileyebilir.

7. Cinsiyet: Erkek çocuklar kızlara göre daha geç konuşmaya başlarlar.

8. Ailevi faktörler: Ailede iki dil kullanıldığı durumlarda çocuklar geç konuşabilirler.
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9. Çevresel nedenler: 

(i) Güdüleme, uyarım, teşvik: Çevresinden gelen teşvik sonucu çocuk konuşmaya yönelecektir. Konuşması için 
uyaranların zengin olması gerekir.

(ii) Konuşmayı öğretmek için kullanılan yöntem: Konuşma eğitmeni uzmanların amacı çeşitli türden konuşma 
bozuklukları ya da sorunları olan insanlara yardımcı olmaktır. Küçük bir çocuğa da konuşmayı öğretmek 
için seçilen yöntem, konuşmaya teşvik edici olmalı ve dilin doğru kullanılarak konuşmada iyi bir model 
olunmalıdır.

(iii) Diğer çevresel nedenler: Yapılan araştırmalar sosyo-ekonomik düzeyi yüksek çocukların; sosyo-ekonomik 
düzeyi düşük olan çocuklardan daha fazla kelime hazinesine sahip olduklarını ve konuşmaya daha erken 
başladıklarını göstermiştir.

Sonuç olarak bu çocuklar için hazırlanmış plan ve program, çocuk merkezli olup çocuğun tüm gelişim alanlarını 
kapsamalıdır. Hedef davranışlar öğrencinin hazır bulunma düzeyine uygun olmalıdır. Uygun araç, gereç ve teknikler 
kullanılmalıdır. Ailenin uygulama öncesi ve sonrası aile bilgilendirilmeli, katılımını ve desteğini içermelidir. Öğrenci 
kendi içinde değerlendirilmelidir. Konuşma organlarının hazır hale getirilmesi için nefes çalışmaları, dil, dudak ve 
yüz kasları çalışmalarıdır.
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Odyometrik İncelemelerde Sık Yapılan Hatalar
Levent Küfeciler
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Odyometri Bölümü, İstanbul, Türkiye

Testleri yapan kişiler tarafından yapılan hataların tedavi sürecini olumsuz etkilememesi için bazı konulara dikkat 
etmek gerekmektedir. Test için uygun ortam, uygun odyolojik ekipmanlar ve düzenli kalibrasyon, iyi yapılandırılmış 
ve sürekli uygulanan test bataryasıdır. İşitme testleri mutlaka ses yalıtımı doğru bir şekilde yapılan sessiz kabinlerde 
veya odalarda yapılmalıdır. Elektrofizyolojik testlerin yapılabilmesi için ise elektriksel artefaktlardan arındırılmış 
odalar tercih edilmelidir. Denge testleri için ise gerekli manevra ve hareketlerin yapılabilmesi için uygun genişlik ve 
aydınlatması ayarlanabilen odalar seçilmelidir.

Uygun odyolojik ekipmanlar ve düzenli kalibrasyon

Kullanılan cihazların minimum altı ayda bir kalibrasyonları mutlaka yapılmalıdır. Bakılan hasta sayısı ile orantılı 
olarak bu süre daha kısa olabilir. Kalibrasyonlar odyolojik ekipmanlar konusunda yetkili firmalar tarafından 
uluslararası standart değerlere uygun olarak yapılmalıdır.

İyi yapılandırılmış ve sürekli uygulanan test bataryası

Timpanometri

Akustik refleks

Saf ses havayolu, serbest alan, oyun odyometrisi, Görsel Pekiştireç Odyometrisi (Visual Reinforcement Audiometry; 
VRA), konuşmayı alma eşiği (Speech Reception Threshold; SRT), En Rahat Dinleme Eşiği (Most Comfortable Level; 
MCL) Konuşmayı Ayırt Etme (speech discrimination; SD)

Tedirgin Edici Ses Yüksekliği (Uncomfortable Loudness Level; UCL).

Kemik yolu

Otoakustik emisyon

İşitsel beyin sapı cevabı (Auditory Brainstem Response; ABR)

Doğru sonuç için nelere dikkat etmeliyiz?

Hasta öyküsü, sabırlı olmak, şikayete uygun test, eksiksiz ve doğru test, test detayları yorumlama, dikkatli gözlem 
önemlidir. Koordinasyonun iyi olduğu bir ekip olması gerekir. 
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Geniş Bant Timpanometri 
Engin Danışmen
İstanbul, Türkiye

Timpanometri orta kulak esnekliğinin (kompliyans) dış kulak yolundaki basınç değişikliğine bağlı olarak 
ölçülmesidir. Klasik timpanometri sıklıkla 226 Hz probe tonla uygulanmaktadır. Düşük frekanslarla yapılan 
testlerde kulak sıklıkla katılık (stiffness) etkisi altındayken daha yüksek frekanslarda bu kütle (mass) etkisi altına 
geçmektedir. Farklı frekansların kullanılması özellikle orta kulak patolojilerinin tanısında yarar sağlamaktadır. 
Günümüzde, yetişkinlerde 226 Hz prob tonla testler yapılırken altı ay ve küçük bebeklerde 1000 Hz prob tonunun 
kullanımı yaygındır. Bu nedenle orta kulağın tıpkı diğer odyolojik testlerde olduğu gibi daha geniş bir frekans 
alanında test edilmesi gerekmektedir 226 Hz ile 8000 Hz arasındaki tüm frekansları kapsayan dar bant klick 
uyaran ile elde edilen yüzlerce timpanogramın üç boyutlu (3D) analizini sağlayan yöntem geniş bant timpanometri 
olarak isimlendirilmiştir. Yüksek frekanslı probe tonlar orta kulak sisteminin kütle etkisini arttıran patolojilerde 
daha çok değer taşımaktadır. Özellikle Geniş Bant Timpanometrinin (GBT) kullanımı ile otoskeroz başlangıcı ve 
prognozu, ossiküler zincirde parsiyel veya total ayrılma, orta kulak malformasyonları, primer kolestoatom, orta 
kulak tümörleri, osteogenesis imperfekta ve fibröz displazinin ayırıcı tanısında GBT’nin ayırıcı tanı değeri daha da 
önem kazanmaktadır. GBT 226 Hz ile 8000 Hz arasındaki tüm timpanogramları tek bir ölçüm ile elde etmektedir. 
Bu sayede test süresini kısaltmaktadır. Ayırıcı tanıdaki avantajları düşünüldüğünde GBT’nin klinik uygulamada 
yaygınlaşması birçok orta kulak patolojisinin tespitinde yardımcı olacağı düşünülmektedir. 
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Endüstriyel Odyoloji
Melek Başak Özkan
Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi, İstanbul, Türkiye

Gürültü, insanların işitme sağlığını ve duyusunu olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, 
iş performansını azaltan, gelişigüzel bir spektruma sahip, istenmeyen seslerden oluşan önemli bir çevre kirleticisidir. 
Gürültü; frekans spektrumuna göre (saf ses gürültü, dar bant gürültü, geniş bant gürültü) ve ses düzeyinin zamanla 
değişimine göre (sabit/kararlı/steady state gürültü, dalgalı/f luctuating gürültü, aralıklı/intermittent gürültü, darbeli/
vurmalı/impact gürültü, basınçlı/impulsive gürültü) olarak sınıf landırılabilir. Gürültüye bağlı işitme kayıpları, 
dünyada ve ülkemizde, meslek hastalıkları arasında en yaygın olanıdır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla ülkemizde 
mesleksel gürültü nedenli işitme kayıplı kişi sayısının 200.000'i aştığı belirtilmektedir. 

Gürültüye bağlı işitme kayıpları üç kategoride incelenebilir: Geçici eşik değişikliği, kalıcı eşik değişikliği ve 
akustik travmadır. Genel olarak gürültüye bağlı işitme kayıplarının özelliklerini inceleyecek olursak, şiddeti 90 
dB’in üzerindeki seslerle oluşur. İşitme kaybı bilateraldir. Nadiren asimetriktir. Kulağın ilk işitme kaybı 4000 Hz 
frekansındadır. Daha sonra konuşma frekanslarını etkilemeye başlar. Ancak ileri olgularda bile 500 Hz altının 
korunmuş olması karakteristiktir. 3, 4, 6 kHz’de çentik, 8 kHz’de iyileşme görülür. Tedavisi yoktur. Ancak maruziyet 
kaldırılırsa ilerlemez. Bu nedenle gürültüden korunma son derece önemlidir. Gürültü; kaynağında, ortamda ve kişide 
önlenebilir. Mühendislik önlemler gerektirir. Daha pahalı olmakla birlikte ilk uygulanması gereken yaklaşımdır. 
Gelişmiş teknolojik makineler, ses absorbsiyonu, yansıma önleyici panel ve örtüler, ortam ses ölçümleriyle sürekli 
izlem ve iyileştirme yapılabilir. Çalışanlar için, kulak koruyucular kullanılmalı, çalışma süresinin kısıtlanması, 
dönüşümlü çalışma, sağlık gözetimi ve eğitim çalışmaları yapılmalıdır. 

Gürültü ölçümünde, sound level meter, sürekli ölçüm, izleme sistemleri ve dozimetreler kullanılır. Dört farklı skalada 
(A,B,C,D) ölçüm yapabilirken, fast, slow ve impuls modları kullanılabilir. Kaynağa bakan ve kaynağı görecek şekilde, 
yansımaların etkisini en aza indirgemek için yansıtıcı yüzeylerden uzakta ölçüm yapılmalıdır. Ayrıca kaynağın 
etkilerini yansıtacak birkaç noktada ölçüm yapmak gerekmektedir. Ölçüm süresi, ölçüm amacına, gürültü türüne ve 
gürültü kaynağına bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Yaklaşık 5-15 dk yapılmalıdır. 
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İşitme Cihazı Uygulamalarında Sık Yapılan Hatalar
Aybars Kopça
İstanbul, Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization; WHO)’nün verilerine göre dünyada yaşayan insanların %16'sı 
işitme sorunu yaşamaktadır. İşitme kaybı olduğu halde cihaz kullanmayanların oranı ise %8'in üzerindedir. İşitme 
sorununun hasta veya hasta yakını tarafından fark edilmesidir. İşitme kaybının tipi ve derecesinin belirlenmesi, 
KBB hekimi tarafından işitme cihazı kullanılması gerektiğine dair rapor verilmesi ve hastanın işitme merkezine 
başvurmasıdır.

Kulak kalıbı akustik modifikasyonları

Otoskopik kontrol, dome seçimi (open-close-double), kalıp malzemesi seçimi (biopar - sert kalıp)

Kalıp çeşidi seçimi (half-shell vs.), hortum seçimi (libby horn), kalıp kanal uzunluğu, ventilasyon genişliği, işitme 
kaybı tipi, işitme kaybı derecesi ve kulağın anatomik yapısıdır.

Kalıp Kanal Boyu Avantaj ve Dezavantajları

Uzun kanal: Alçak frekans alanında çıkışı arttırır. Basınç hissi çok fazladır. Kullanım konforu düşüktür. Uzun 
hortumdan dolayı yüksek frekansta düşüş ve doğal kulak kanalı rezonansının kullanılamaması. Feedback (ötme) 
riski azdır.

Kısa kanal: Feedback riski yüksektir. Alçak frekans alanında çıkış seviyesini düşürür. Kullanım konforu yüksektir, 
basınç hissi azdır. Kısa hortum sayesinde kulağın doğal kulak kanalı rezonansı daha iyi kullanılır ve yüksek 
frekanslarda duyum daha doğaldır. 

Frekansa özgü değerlendirme

1. Cihazların minimum kazanç sınırı, maximum kazanç kadar önemlidir

2. Frekansa özgü işitme kaybının değerlendirilmesi, cihaz seçimi ve akustik modifikasyonların daha doğru 
belirlenmesini sağlar.

Yapılan ölçümler

REUR (Real ear unaided response) - normal kulak ölçümü 
REOR (Real ear occluded response) - kalıplı kulak ölçümü
REAR (Real ear aided response) - cihazlı kulak ölçümü
RECD (Real ear coupler difference) - gerçek kulak kupler farkı
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[S-28]

İşitme Cihazı Kulanan Hastalarda Yaşanan Sorunlar
Gizem Turhan
Rumeli Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Odyometri 2. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

Bu sunumumda ''işitme cihazı kullanan hastalarda yaşanan sorunlar'' konu başlığında hastalardan toplanılan 
bilgilerle birlikte hastaların genel şikayetleri ele alınmıştır.

Dünyada 360 milyon işitme engelli birey bulunmaktadır. 2015 TÜİK verilerine göre ülkemizde işitme cihazı/implant 
kullanıyor olmasına rağmen duymada çok zorlanan veya hiç duyamayan nüfusun oranı %1.1’dir. Bu oran erkeklerde 
%1.1 iken, kadınlarda %1.2’dir.

Türkiye'de işitme cihazlarına önyargılı bakış değişmiştir. İşitme cihazı kullanım bilinci artmıştır.

Kullanılan işitme cihazların faydası olduğu kadar tabii ki bazı hastalarda da sonuç alınamama gibi durumlar da söz 
konusu olabilmektedir.
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[S-29]

Lisans Öğrencilerine Yönelik TÜBİTAK Projesi Hazırlama Süreçleri 
Dilara Bektaş
Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen 
proje yarışmalarından ve odyoloji lisans öğrencilerinin hazırlayabileceği proje formatı olan 2209-A (Üniversite 
Öğrencileri Yurt İçi-Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı) projesinin nasıl hazırlandığı anlatılmaktadır. 
Lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik eden bu yarışmalar öğrencileri akademik açıdan 
geliştirmektedir. 

Proje hazırlamanın ilk aşaması olarak çağrı metninde yazanları doğru anlamak ve gereklilikleri yerine getirmektir. 
Bu çağrı duyurusu araştırma projesi yapacak lisans öğrencisinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve 
yükümlülükleri kapsar. Başvuru koşulları, destek miktarı ve ödeme koşulları, başvuru sırasında istenilen belgeler, 
proje öneri formu, proje değerlendirme kriterlerini içeren sunumun ve proje hazırlayacak olan lisans öğrencilerine 
yardımcı olması amaçlanmıştır. 



44

İstanbul Rumeli Üniversitesi

[S-30]

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavi Manevraları
Münevver Ekinci
Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

Periferik vestibüler rahatsızlıklardan en sık görülen benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) hastalığı aynı 
zamanda en sık periferik vertigo nedenlerindendir. Benign paroksismal pozisyonel vertigo hastalığının tanısı ve 
tedavisi kolay olmakla birlikte sıklıkla tanı koyma aşamasına kadar olan süreçte hastaların gereksiz tetkiklerle ve 
tedavilerle zaman kaybetmesine gereksiz iş gücü kaybına, tetkik ve tedavi maliyetine neden olabilen bir rahatsızlıkdır. 
Bu nedenle BPPV hastalığı tedavi manevraları anlatılmaktadır. Bu tedavi süreci Odyoloji alanının yetkinliklerine 
girmektedir bu nedenle Odyoloji öğrencilerinin detaylı ve doğru şekilde manevralara hakim olmaları gerekmektedir. 
Bu doğrultuda tedavi manevralarından; Epley manevrası, Semont manevrası, Foster Half-Somersault, Deep Head 
Hanging manevrası (Yacavino), Li manevrası, Barbekü (Lempert) manevrası ve Gufoni manevrası anlatılmıştır. 
Klinik alanda çalışacak öğrencilere konunun önemini anlatmak ve bilgi desteği sağlamak amaçlanmıştır.
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[S-31]

Okul Çağı İşitme Taramaları ve Önemi
Eyüp Çağdaş
Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

Son yıllarda önemi gittikçe artan okul çağı işitme taramaları ülkemizde pilot çalışma olarak bazı bölgelerde 
uygulanmaya başlamıştır. Türkiye'de okul çağına kadar işitme kaybı oranı 5/1000'e ulaşmıştır. Yeni doğan işitme 
tarama programından geçip daha sonra işitme kaybı başlayan, yeni doğan işitme tarama programındaki kaçaklardan, 
yanlış pozitif liklerden dolayı taramadan geçen bebeklerin yaklaşık %10-20'sinde çeşitli derecelerde kalıcı veya geçici 
işitme kaybı görülebilmektedir.

Okul çağı işitme taramalarının amacı, okul çağı çocuklarında yapılan işitme taraması işitme kaybı olan çocukların 
tanılanmasını sağlayarak işitme kaybının çocuğun eğitimi, sağlığı, iletişimi ve gelişimini olumsuz olarak etkilemesini 
önlemektir. Bu sunumda işitme kaybının birey üzerindeki etkileri, okul çağı işitme taramalarının hedef kitlesi ve 
işitme kaybı oluşturabilecek risk faktörlerine dikkat çekilmiştir. Yapılmaya başlanan pilot çalışmaların, okul çağı 
işitme taraması kapsamında tüm ülkede uygulanması okul çağındaki öğrencilerin işitme sağlığı için oldukça önem 
taşımaktadır. 
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[S-32]

Geriatrik İşitme Taramaları
Yağmur Taş
Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

Geriatrik işitme taramaları ile birlikte işitme kaybı tanı ve tedavi süreci daha hızlı gerçekleştirilebilir hale gelir. Bu 
nedenle büyük önem taşıyan tarama programlarının geriatrik popülasyonu da kapsaması gerektiğine dikkat çekimek 
amaçlanmıştır. 

Ülkemizde yenidoğan ve okul çağı taramalarında olduğu gibi yaşlı bireyde tarama programı bulunmamaktadır. 
Yurtdışında yapılan çalışmalar incelendiğinde işitme handikapıyla birlikte geliştirilen işitme tarama envanterleri ve 
çeşitli anketler kullanılarak geriatrik popülasyonda işitme taraması yapılabilmektedir.

Ülkemizde işitme kayıplı yaşlı birey sayısı oldukça fazla olmasına karşın böyle bir çalışma yoktur. Yapılan 
çalışmaların eksikliğinden ötürü bu konuda bilgilendirme yapılmış, geriatrik popülasyona dikkat çekmek ve 
farkındalık yaratmak adına geriatrik işitme taraması konusu işlenmiştir.
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[S-33]

İşitme Cihazının Çocuklarda Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi
Leyla Başaran, Miray Kuzucu, Hatice Çoban
Rumeli Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Odyometri 2. Sınıf, İstanbul, Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyada 466 milyon insanın özürlülük derecesinde işitme kaybı bulunduğu ve 
bunların da yaklaşık 34 milyonunun çocuk olduğu bildirilmiştir. Bu, dünya nüfusunun %5’inden fazlasına denk 
gelmektedir. Ülkemizde ise yaklaşık 2.2 milyon kişi işitme engellidir. İşitme kayıplarının %50-60’ı önlenebilir 
nedenlerle oluşur. Erken dönemde gelişen işitme kaybı çocukların, hem iletişim becerilerini hem de okul başarılarını 
etkiler. Çok hafif derecedeki işitme kayıpları bile çocuğun gelişimini pek çok alanda olumsuz yönde etkiler. 

İşitme kayıplı çocuk işitme kaybından dolayı çevresindeki bazı durumlara uyum sağlamakta güçlükler yaşayabilir. 
Arkadaşları gibi rahat duyamadığı ve iletişim kuramadığı için bazı kuralları öğrenemez. Bu şekilde, çocuk bazı 
sorunlar yaşayabilir. Anne-baba, çocuğun başarabileceği işlerde bile ona yardımcı olmaya çalışırsa bu durum 
çocuğun kendisini yetersiz hissetmesine yol açabilir. Bu yetersizlik hissi de, çocuğun anne-babaya bağımlı hale 
gelmesine neden olur ve kendi başına bir iş yapamayan bir çocuk haline gelebilir.

Bu sunumda işitme kaybının tanımı, işitme kayıplı çocuklar için işitme cihazının önemi, işitme kaybının çocuğun 
gelişimine etkisi, işitme kayıplı çocuğun sosyal çevresine uyumu, işitme kayıplı çocuğun sosyal çevresiyle olan 
iletişimi konuları anlatılmıştır.
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[S-34]

Kokleanın Tonotopik Organizasyonu
Fulya Çan

Rumeli Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Odyometri Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

Santral işitme sisteminde gerçekleşmektedir. Santral işitme sistemi birçok gelişimsel ve patolojik durumdan etkilenen, 
hem basit ve sözel olmayan uyaranları, hem de oldukça karmaşık uyaranları tanımlayan ve ayırt eden birçok nöral 
yollarda oluşmuş bir sistemdir. Koklea ve 8. sinir, işitsel sinyale ait bilgi iletiminin ilk aşamasını temsil eder. Spiral 
gangliyondan koklear nükleusa giden sinir lif lerinin bir özelliği tonotopik organizasyondur.

Koklear nükleus akustik sinir kökünün girişinde pons ile medulla oblongata arasında yerleşen ve akustik sinirden 
sinaptik terminal alan ilk nöronal merkezdir. 

1. Ventral nükleus; Anteroventral koklear nükleus ve posteroventral koklear nükleustur. 

2. Dorsal nükleus 

Bu üç çekirdek tonotopik organizasyon göstermektedir. Düşük freknaslı seslerle oluşan uyarı ventral nükleusta, 
yüksek frekanslı seslerle oluşan uyarı dorsal nükleusta sonlanır. Dorsal nükleus tıpkı serebellar korteks gibi tabakalar 
şeklinde organize olmuştur. Buradaki fusiform hücreler, değişik frekanstaki birçok stimulusa eksitatör veya inhibitör 
yanıtlar verirler. Bu inhibitör yanıtlar eksen yönünde gelen seslerin yönünü belirlemeye yaradığı düşünülmektedir.

Ventral koklear çekirdekteki stellat hücreler düzenli aksiyon potansiyeli oluştururken, tüy hücreleri tek bir aksiyon 
potansiyeli oluşturur. Akustik sinir ile koklear nükleuslar arasındaki bağlantı sadece ipsilateral iken bu nükleuslar ile 
daha üst seviyelerdeki nöral yapılar arasındaki bağlantı ipsilateral ve kontralateral olarak kurulmuştur. 
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[S-35]

Tinnitus Tedavisinde İşitme Cihazlı Çözümler
Cihan Aksoy
Rumeli Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Odyometri Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

Tinnitus, kısaca kulak çınlaması anlamına gelir. Yani kulakta alışkın olmadığımız bir ses duyulmasıdır. Bir hastalık 
değil hastalık belirtisidir. Akustik bir halüsinasyon olarak da söylenebilir. Gürültü, ilaç kullanımı, basınç, darbe, 
enfeksiyon, kulaklıkla yüksek sesle ve uzun süreli müzik dinlemek ya da müzik enstrümanlarından çıkan yüksek 
sese uzun süreli maruz kalma, metabolik bozukluklar, toksik etkiler, genetik yatkınlık ve ani patlama sesleri tinnitusa 
yol açabilir. Beyindeki işitme merkezindeki bazı hastalıklardan da kaynaklanabilir. Odyometri testi ve tinnitometri, 
otoakustik emisyon testleri tinnitusun tespiti ve incelenmesinde yardımcı olabilir. 

Tinnitometri, subjektif olarak duyulan tinnitus ile kulaklık üzerinden sunulan test sinyalinin karşılaştırılmasıdır. 
Sunulan sinyal, sinüs veya dar bant gürültüdür. Tinnitusun frekansı ve seviyesi burada sunulan sinyal ile ölçülebilir. 
Tinnitus, sinüs veya dar bant gürültü ile maskelenebilir.

AEP testi de retrokoklear konusunda bilgi verebilir. Şu anda en gelişmiş somut yöntem Soft Lazer Therapy (Low Level 
Lazer Therapy; LLLT) uygulamalarıdır. Son 20 yıldır Avrupa ve son zamanlarda da A.B.D.’de çınlama tedavisinde 
kullanılmaktadır. Temel olarak hücre ve dokuların çalışmalarını uyarma ve düzenleme amacıyla kullanılır. En çok 
kullanılanlar, kırmızı ve infrared (kızıl ötesi) uygulamalarıdır. 
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[P-01]

Akustik Ses Analizinde Kullanılan Parametreler ve Yazılımlar
Soner Türüdü1, Fatih Gül2

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Ses, doğadaki esnek cisimlerin titreşiminden oluşan fiziki bir enerjidir. Katı, sıvı ve gaz ortamlarında sıkışma-seyrelme 
dalgaları şeklinde ilerler. İnsan sesi ise ses kıvrımlarının titreşimi ile ortaya çıkar. Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan 
ses analiz yöntemleri, sesin normal olup olmadığını saptamak, eğer patolojik ise patolojinin derecesini belirlemek ve 
mevcut olan patolojik durumun hangi mekanizmalar ile oluştuğunu daha iyi anlayabilmek için kullanılmaktadır.

Akustik ses analizi, objektif parametrelere dayanılarak yapılan ve istenildiğinde kolaylıkla tekrarlanabilen, 
periyodik ses dalgalarının değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Akustik ses analizi için pahalı sistemlerin 
kullanılmasına gerek yoktur. Standart ses kayıt sistemi ile ücretsiz programlar da çok iyi sonuçlar vermektedir. MDVP, 
Dr. Speech, Praat, LingWAVES, SpeechTool, VoxMetria ve TF32 akustik ses analizinde kullanılan yazılımlardır. En 
sık kullanılan yazılımlar ücretli olan MDVP ile ücretsiz olan Praat’tır. Bu iki yazılımda değerlendirilen parametreler 
arasında yüksek korelasyon görülmektedir. Ses analizinde değerlendirilen en basit ses, dolayısıyla parametre, f0’dır ve 
temel frekans olarak adlandırılır. Akustik ses analizinde kullanılan parametreler genel olarak f0 ve f0 değişiklikleri; 
Ötüm parametreleri (voicing grubu); Frekans pertürbasyonu parametreleri (Jitter grubu); Genlik (amplitüd) 
pertürbasyon parametreleri (shimmer grubu); Spektral parametreler (harmonicity grubu); GHO (gürültü-harmonik 
oranı) ve HGO (harmonik-gürültü oranı); Spektral eğim parametreleri’ni içermektedir. Araştırmanın amacı; ses 
hastalıklarının teşhisinde akustik ses analizinin önemini vurgulamak, kullanılan parametreleri ve yazılımları 
göstermektir. Gelecekte yapılması planlanan çalışmalar için temel bir kaynak olmasını sağlamaktır. 

Anahtar sözcükler: Akustik ses analizi, ses hastalıkları
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[P-02]

Odyometri Bölümü Başarı Sıralamaları
Münevver Ekinci, Yağmur Taş
Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

Odyometri programı ülkemizde ilk kez 1984 yılında Prof. Dr. Erol Belgin tarafından Hacettepe Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. İki yıllık eğitim öğretim programı ile odyolojik ve 
vestibüler değerlendirme testleri, işitme tarama testleri ve gürültü ölçümlerini güvenilir yapabilmenin yanı sıra, 
kulak kalıbı ölçüsü alma, uygun görülen cihazların kazanç ve çıkış değerlerini ölçme ve ayarlarını yapma becerilerini 
kazanan Odyometri teknikerlerinin mezun olduğu programımız 1986 yılından günümüze kadar çok sayıda mezun 
vermiştir. Bu araştırmanın amacı odyometri bölümü başarı sıralamalarını göstermektir.

Bu çalışma oluşturulurken Yüksek Öğretim Kurulu’nun istatistiklerinden faydalanılmıştır. Örneklem; İstanbul’da 
bulunan devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerin son üç yılda Odyometri bölümüne öğrenci alış sıralamalarıdır. 
Çalışmada toplam 86 üniversiteye yer verilmiştir. Çalışmada tablolar kullanılmıştır. Kurumlar tarafından Odyometri 
bölümüne öğrenci alımı sıralamaları incelendiğinde, her sene istisnasız bir şekilde düşüş gözlenmektedir. Bu 
durumdan bölüm hocaları ve Odyometri mezunları ne kadar hoşnutsuz olsa da bir değişiklik kaydedilmemiştir.
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[P-04]

2016-2019 Tarihleri Arasında İstanbul’da Odyometri Bölümü 
Bulunan Üniversiteler ve Yıllara Göre Öğrencilerin Dağılımı
Miray Kuzucu
Rumeli Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Odyometri Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

Odyometri işitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesini sağlayan işitme testine verilen isimdir. 
İki yıllık Sağlık Meslek Yüksekokulları’nın Odyometri programlarından mezun, insanların işitme derecesini çeşitli 
testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan sağlık 
görevlisine Odyometrist denir.

Bu posterde 2016-2019 tarihleri arasında İstanbul’da Odyometri bölümü bulunan üniversiteler ile yıllara göre 
öğrencilerin dağılımı gösterilmiştir. Bu verilere göre İstanbul’da 2016-2019 tarihleri arasında toplam 4.691 Odyometri 
öğrencisi bulunmaktadır.
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[P-05]

Odyoloji Bölümü'nde Son 4 Yılın Başarı Sıralamaları
Dilara Bektaş, Eyüp Çağdaş
Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü 3. Sınıf, İstanbul, Türkiye

Odyoloji, işitme, denge ve ilgili bozukluklarla çalışan bir bilim dalıdır. Odyolog, odyoloji alanında lisans eğitimi 
veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası 
yapan, sağlıklı bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve 
ilgili uzman tabibin teşhis veya tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, 
rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen sağlık meslek mensubudur (Kanun Sayısı: 6225, Kabul 
Tarihi: 06/04/2011). 

Dünya'da Odyoloji ile ilgili ilk gelişmeler 1920'li yıllarda başlamıştır. Ülkemizde ise Odyoloji eğitimi 1967 yılında 
Prof. Dr. Nazmi Hoşal'ın öncülüğünde Hacettepe Üniversitesi'nde başlamıştır. Günümüzde, Odyoloji bilimi 
ülkemizde hem eğitim hem de uygulama açısından dünya standartlarını yakalamayı başarmıştır (BELGİN, 2012). 
Odyoloji lisans programı ilk defa 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde açılmıştır. Bir 
sonraki sene içerisinde  Hacettepe Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ile devam etmiştir. Bu araştırmanın amacı 
Odyoloji bölümünün son dört yıldaki (2016-2019) başarı sıralamasını ortaya koymaktır. Bu çalışma oluşturulurken 
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nun istatistiklerinden yararlanılmıştır. Bu çalışmada Türkiye genelindeki Odyoloji 
bölümü bulunan tüm üniversitelere yer verilmiştir. 

Kurumlar tarafından Odyoloji bölümüne öğrenci alımı sıralamaları incelendiğinde, her yıl istisnasız bir şekilde 
düşüş gözlenmektedir. 2016 yılında Türkiye genelindeki üniversitelerden en yüksek başarı sıralamasına sahip olan 
üniversite 23.800 sıralaması ile öğrenci alırken; 2019 yılında  aynı üniversite 55.414 sıralaması ile öğrenci alımı 
gerçekleştirmiştir. Verilerin son yılı olan 2019 yılında en düşük sıralama ile öğrenci alımı gerçekleştiren üniversite 
464.999 sıralaması ile öğrenci alımı gerçekleştirmiştir.  Bu durumdan bölüm hocaları ve Odyoloji mezunları ne kadar 
hoşnutsuz olsa da bir değişiklik kaydedilmemiştir. Diğer bölümlerde olduğu gibi başarı sınırlamasının Odyoloji 
bölümüne de getirilmesi Odyolojinin geleceği açısından önemli ve gereklidir.




