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ÖZET

Prelingual ve Postlingual İşitme Kayıplı Bireylerde Koklear İmplantın İşitsel Algı
Test Sonuçları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Bu çalışmada amacımız; prelingual ve postlingual dönemde işitme kaybı
gelişmiş ve koklear implant uygulanan hastaların implantasyon öncesi ve sonrasında
işitsel algı test sonuçlarının retrospektif olarak incelenmesidir.
Dosyası incelenen 224 hastadan çalışmaya dahil edilme kriterine sahip 99
hastanın verileri değerlendirilmiştir. Hastalar öncelikle konjenital işitme kayıplı
prelingual ve postlingual dönemde işitme kaybı gelişen hastalar olmak iki gruba
ayrılmıştır. Prelingual 80 hasta ve postlingual 19 hastanın preoperatif ve postoperatif
işitsel algı testleri karşılaştırılmıştır. Çalışmaya dahil edilen prelingual ve postlingual
işitme kayıplı hastalar; cinsiyetleri, implantın uygulandığı taraf, uygulanan implantın
markası, prelingual hastalar; implantasyon yaşları, akraba evliliği varlığı,
implantasyon sonrası takip süreleri, operasyon öncesi işitme cihazlı serbest alan
ortalamaları ayrıca postlingual işitme kayıplı hastalar işitme cihazı kullanım süreleri,
tanı ile implantasyon arasında geçen süre açısından incelenmiş tüm bu parametrelerin
preoperatif ve postoperatif işitsel algı test sonuçlarına etkileri değerlendirilmiştir
Prelingual ve postlingual dönemde implante olan tüm hastalarda operasyon
öncesi ve sonrası işitsel algı test sonuçlarında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).
İmplantlandırmanın prelingual veya postlingual dönem işitme kayıplılarda farka
sebep olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Prelingual ve postlingual hastalarda;
cinsiyetin, uygulanan implantın taraf ve markasının, prelingual hastalarda; akraba
evliliğinin, operasyon öncesi işitme cihazlı serbest alan ortalamalarının postlingual
hastalarda ise işitme cihazı kullanım süresinin, tanı ile implant arasında geçen
sürenin istatistiksel olarak anlamlı farka sebep olmadığı saptanmıştır (p>0.05).
Prelingual hastalarda, implantasyon öncesi implantasyon yaşlarına göre 48 ay ve
üzeri yaş grubunda Ling 6 ses testi, MTP ve MAIS envanterinde diğer yaş grupları
ile istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken (p<0.05), implantasyon sonrası bu
farkın kapandığı saptanmıştır (p>0.05). İmplantlandırma sonrası takip süresi
açısından sadece MAIS envanterinde 24 aydan kısa ve uzun takiplerde anlamlı fark
saptanmış (p<0.05). Koklear implant ile tüm hasta gruplarında işitsel algıda iyileşme
elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşitsel algı, koklear implant, postlingual, prelingual
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ABSTRACT

Assessment of the Effect of the Cochlear Implant on Auditory Percption Test Results
in Patients with Prelingual and Postlingual Hearing Loss

Our purpose in this study is to perform a retrospective study of auditory
perception test results before and after cochlear implantation of patients, who have
hearing loss in prelingual and postlingual period.
Data collected from 99 patients with inclusion criteria of 224 patients, whose
files are examined were evaluated. Patients were divided into two groups as patients
with hearing loss in prelingual and postlingual period, and patients with congenital
hearing loss. Preoperative and postoperative auditory perception test results of 80
prelingual and 19 postlingual patients were compared with each other. Patient with
prelingual and postlingual hearing loss included in this study are evaluated according
to their gender, the side of which the implant is applied, the brand of implant applied,
and prelingual patients were evaluated according to the age of implantation, presence
of consanguineous marriage, post implantation follow up period, average of free
range in preoperative hearing aids; furthermore, patients with postlingual hearing
loss are evaluated according to their duration of using hearing aid, and the period
between diagnosis and implantation. The effects of all these parameters on
preoperative and postoperative auditory perception test results are assessed. There
was a significant difference between the pre- and post-operative auditory perception
test results in all patients implanted in prelingual and postlingual periods (p<0.05).
Implant application did not cause any difference in patients with prelingual or
postlingual period hearing losses (p> 0.05). In prelingual and postlingual patients; it
was found that the gender, the side and brand of the implant applied, and in patients
with prelingual hearing loss, the consanguineous marriage, average of free range
with hearing device in pre-operative period, and also duration of hearing aid usage in
postlingual patients did not cause statistically any significant difference between
diagnosis and implantation (p> 0.05).There was a statistically significant difference
(p <0.05) in the Ling 6 voice test, MTP and MAIS inventory in prelingual patients
according to the preoperative implanting ages in 48 months and over age groups
when compared to other age groups, and it is found that this difference is closed after
implantation (p> 0.05).In terms of the follow-up time after implantation, there was a
significant difference only in the short and long follow-ups of 24 months in the
Meaningful Auditory Integration Scale (MAIS) inventory (p <0.05). With the
cochlear implant, auditory perception was improved in all patient groups.
Keywords: Auditory perception, cochlear impant, postlingual, prelingual
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SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

ASHA

: Amerikan Konuşma- Lisan ve İşitme Derneği (American Speech-Language and
Hearing Association)

KBB

: Kulak Burun Boğaz

dB HL

: Decibels Hearing Level (Desibel İşitme Seviyesi)

SPL

: Sound Pressure Level (Ses Basınç Seviyesi-SBS)

Hz

: Hertz

KN

: Koklear Nükleus Kompleks

SOK

: Superior Olivari Kompleks

LL

: Lateral Lemniskus

İK

: İnferior Kollikulus

MGB

: Medial Genikulat Body

S/N

: Sensörinöral

ABR

: Auditory Brain-Stem Responce (İşitsel Beyin Sapı Cevapları)

OAE

: Otoakustik Emisyon

DPOE

: Distortion Product Acoustic Emission (Distorsiyon Ürünü Otoakustik Emisyon)

ASSR

: Auditory Steady State Response

MAIS

: Meaningfull Auditory Integration Scale (Anlamlı İşitsel Deneyim Skalası)

IT-MAIS : Infant-Toddler Meaningfull Auditory Integration Scale (Çocuklar için Anlamlı
İşitsel Deneyim Skalası)
MTP

: Monosyllabic- Disyllabic- Trisyllabic Word Recognition Test (Tek, İki, Çok
Heceli Kelime Tanıma Testi)

AB

: Advanced Bionics
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1. GİRİŞ
İşitme, dil edinimi ve geliştirilmesi için ön gerekliliktir. Bu nedenle, işitme ve
dil birbiriyle ilişkili ve birbirine bağlı işlevlerdir. İşitme kaybı, dil gelişimi ve
konuşma bozukluğu müdahale edilebilir bozukluklardır. Amerikan Konuşma- Lisan
ve İşitme, Derneği (ASHA), iletişim bozukluklarının arasında en sık görülen engel
olan işitme engelinin, %60’nı konjenital işitme kayıplıların oluşturduğunu
belirtmiştir. Koruyucu sağlık programlarında rutin olarak işitmenin taranmasını
önermiştir (1).
İleri ve çok ileri derecede sensöri-nöral (S/N) işitme kaybı saptanan veya
kliniklere başvuran hastalar, öykülerinin alınması, medikal, odyolojik, radyolojik,
psikolojik değerlendirmelerinin ardından tıbbi ve kanuni bir engel olmaması halinde
koklear implant ameliyatına aday olabilmektedir. Koklear implant adayları genel
olarak prelingual veya doğuştan işitme kayıplı çocuklar olsa da postlingual yani
konuşma edinimi sonrası işitme kaybına uğrayan bireyler de implant adayı
olabilmektedir.

Hastalar,

işitme

kaybının

türü,

derecesi,

konfigürasyonu,

lokalizasyonu, işitme cihaz performansları ile ilgili odyolojik değerlendirmelerinin
yanı sıra operasyon öncesinde işitsel algı ve dil testlerine de tabi tutulmaktadır.
Operasyonun

ardından

odyolojik,

işitsel

algı

ve

dil

gelişim

takipleri

gerçekleştirilmektedir.
Koklear implant sayesinde merkezi işitme sistemi işlevsel kaldığında işitme
algısının yeniden oluşma potansiyeli vardır (2). Konuşma ve lisan gelişiminin kritik
dönemi olan hayatın erken evresinde merkezi sinir sisteminin hücresel uyarımının
eksikliği, kalıcı hasara sebep olmaktadır (3).Koklear implantlar, işitsel beyin sapı
implantları, işitsel orta beyin implantları ve saçlı hücrelerin yenilenmesi için
uygulanan kök hücre tedavisi gibi gelişmeler sayesinde birçok hastanın işitmesi
düzeltilmektedir (4).
Bu çalışmada, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB
kliniğinde prelingual ve postlingual işitme kayıplı bireylerde koklear implantasyon
öncesi ve sonrasında işitsel algı testlerinin incelenmesine yönelik retrospektif bir
1

değerlendirme yapılmıştır. Çalışmamımızın hipotezi; “prelingual ve postlingual
işitme kayıplı bireylerde koklear implant uygulaması işitsel algı becerisini geliştirir”
şeklindedir.
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2. GENEL BİLGİLER

2.1. İşitme Fizyolojisi
İşitme; çevremizdeki sesin, insan organizmasınca alınması, sinir sistemiyle
işlenmesi ve beyinde ilgili merkezlere iletilerek algılanması şeklinde tanımlanabilir.
Tüm süreci oluşturan bu sisteme işitme sistemi denir (5). Dış, orta, iç kulak ile işitme
yolları ve işitme merkezi bu sistemin parçaları olup geniş bir bölgeyi kapsamaktadır
(6). Sistemi oluşturan parçalar, işitme sürecinde değişik kısımlarda görev alırlar. Bu
kısımları başlıca dört bölüme ayırmak mümkündür;
1. İletim (Conduction): Sesin dışardan kulak kepçesi ve dış kulak kanalından
oluşan dış kulak tarafından toplanarak timpanik membran ve kemikçik zinciri
aracılığıyla Korti organına iletilmesidir. Bu işlemi sırasında ilgili frekans
aralığında sesi yükseltir ve yapılandırır. Ses dalgasının farklı ortamlara
iletilme yeteneği, yeni ortamın impedansına bağlıdır. Ses dalgasının hava gibi
düşük impedanslı ortamdan, iç kulak sıvısı gibi yüksek impedanslı ortama
iletilmesi sırasında bir miktarda enerji yansır ve sıvıya geçmez (6). Havadan
suya geçen ses enerjisi ortalama 30 dB’e kadar kayba uğramaktadır.
Timpanik membran ve kemikçiklerin görevi havadan sıvı ortama geçişi ve iç
kulak sıvılarının akustik dirençten oluşan enerji kaybını karşılamaktır (7).
2. Enerji dönüşümü (Transduction): Korti organında; sesi dalgasının, mekanik
enerjiden nöral enerjiye dönüştürülmesi karmaşık bir takım kimyasal
olaylarla kokleada sağlanır. Akustik ses dalgasının santral sinir sistemine
iletilebilecek şekilde elektrokimyasal uyarana dönüştürülmesidir bu değişim
ile ses uyaranı; frekansı, şiddeti ve temporal özellikleri bakımından analiz
edilir bu bilgi santral sinir sistemine daha ileri işlemlemeler ve algılama için
gönderilir (6). Yani bu bölümde akustik enerji nöroepitel hücrelerde elektrik
potansiyelleri şekline dönüşmektedir(5). İnsan kokleasındaki korti organında
bulunan saç hücreleri biri iç ve üçü dış olmak üzere dört sıra şeklinde
dizilmiştir. Mekanik enerjiyi elektrik potansiyele çevirmek bu saç
hücrelerinin görevidir (7).
3

3. Sinirsel kodlama-aktarma (Neural coding and relay): Korti organında saçlı
hücrelerde ortaya çıkan enerjinin ilgili sinir liflerine aktarılmasıdır (6). İşitme
sinir liflerinin saç hücreleri tarafından uyarılarak bilgilerin daha üst
merkezlere aktarımı hakkında üç farklı teori bulunmaktadır (mekanik,
kimyasal ve elektriksel). Mekanik teoriye göre; saç hücreleri olmaksızın sinir
hücrelerinin uyarılması mümkün değildir. Kimyasal teoriye göre; saç
hücrelerinin mekanik uyarımı sonucu kimyasal madde salgılanarak lifler
uyarılır denmektedir. Sinir liflerinin uyarılabilmesi için kimyasal ajanlar
(asetilkolin gibi) gereklidir. Elektriksel teoriye göre; sinir lifleri elektriksel
enerji ile uyarılır, saç hücreleri ile ağ gibi kaynaşmış sinir liflerine uyaran
sonucu elektrik akım geçtiği, kokleadaki transferin çok hızlı olduğu
belirtilmektedir. Literatürde elektrokimyasal uyaran mekanizmasının kabul
edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Elektriksel aktivitenin tek başına kabul
edilmesindense mekanik değişikliklerle hücrenin elektriksel aktivitesinin
ortaya çıkmasının kimyasal değişikliklerle saç hücrelerinde meydana
geldiğini kabullenmenin en doğru yol olacağı belirtilmektedir (7).
4. Sesin algılanması-birleştirilmesi (Cognition and association): Sinir lifleri ile
işitme merkezine ulaşan bilginin birleştirilmesi ve çözümlenmesi ile sesin
anlamının anlaşılmasıdır (6). Koklear çekirdekler vasıtasıyla temporal lobta
yeralan işitme merkezin ulaşan uyarılar birleştirilir, analiz edilir(1). Her iki
işitme merkezinde algılanan konuşma uyaranı sol hemisferde bulunan
Wernicke alanına transfer edilir (Brodmann’ın 22. Alanı). Uyarıların;
tanınması, anlaşılması, yorumlaması ve kayıt gibi işlemleri Wernicke
alanında gerçekleşir. Lisana özel alanlar, Broca alanı, Wernicke alanı ve
Angular Gyrus’tur. Broca alanı Piere Paul Broca (1824-1880) tarafından
motor konuşma bölgesi olarak frontal lobda tanımlanmıştır. Carl Wernicke
(1848-1904) ise; lisanı algılama, yorumlama ve kodlama bölgesi olarak
Wernicke alanını tanımlamıştır. Somatosensör, işitsel ve görsel 1. derece
assossiasyon korteksleri ile ilişkisi nedeni ile gelen bilgilerin entegrasyon
merkezi olan Angular Gyrus ise Parietal bölgede yer almaktadır (8).

4

2.2. Santral İşitme Yolları
Özellikle hayatın erken evresinde konuşma ve lisan gelişimi için kritik
periyod olan dönemde sinir sistemi hücresel uyarımın eksikliği merkezi sinir
sisteminde kalıcı hasara sebep olmaktadır. İşitsel işlevin düzgün gelişmesi ve işitsel
yolun işlevselliği için çevresel seslerin kortekse tam olarak ulaşması kritik bir
unsurdur (9). Santral işitme yolundaki plastisiteyi araştıran nörofizyoloji çalışmaları
ağırlıklı

olarak

hayvanlar

üzerinde

yapılmaktadır.

İnsanlarda

fonksiyonel

görüntüleme ve psikofizik çalışmalar giderek çoğalmaktadır (9). İşitsel sinir hücreleri
başta olmak üzere santral işitme sistemini oluşturan yapılardan herhangi birinin
hasarının koklear implant uygulamasını başarısızlığa götüreceği belirtilmektedir (4).
Santral işitme sistemini oluşturan temel yapılar şunlardır;
Koklear nükleus kompleks (KNK)-(Cochlear Nucleus Complex)
Süperior olivar kompleks (SOK)- (Superior Olivary Complex)
Lateral leminisküs (LL)-(Lateral Lemniscus)
İnferior kollikulus (İK)-(Inferior Colliculus)
Medial genikulat body (MGB)-(Medial Geniculate Body)
İşitsel korteks (Auditory Cortex-AC) (10)

2.2.1. Koklear Nükleus Kompleks (KNK)
Santral işitme sisteminin başlangıç noktasının, VIII. sinirin bir dalı olan
işitme sinirin koklear nükleusa girdiği nokta olduğu ve bu bölümün, işitme siniri
lifleri için önemi belirtilmektedir. İşitsel uyarıların iletimindeki ilk durağın bu bölüm
olduğu ve işitme siniri aracılığıyla gelen işitsel bilginin işitme sisteminde daha
yukarılara taşınmasından sorumlu olduğu vurgulanmaktadır (11).
Koklear nükleuslardaki hücreler tonotopik bir dizilim göstermektedir. İç
kulağın alçak frekans bölümlerinden; dorsal bölüm hücreleri, yüksek frekans
bölümlerinden ise ventral bölüm hücrelerinden gelen lifler sorumludur. İşitme siniri
ile koklear nükleuslar arasında ipsilateral bağlantı sözkonusu iken, daha yukarı
kısımlarda nöral yapılar arasındaki koklear nükleus bağlantıları hem ipsi, hem
kontralateraldir (5).
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Özetle koklear nükleus işitsel bilgiyi işitme yollarındaki farklı bölgelere
yönlendiren ana kumanda merkezi gibi işlev görür. Aynı zamanda işitsel uyaranın
zaman ve frekansla ilgili işlemlemesini de gerçekleştirir (12).

2.2.2. Superior Olivari Kompleks (SOK)
Koklear nükleus’tan gelen işitsel bilginin entegrasyonunda önemli bir
fonksiyona sahip olan bu yapı, her iki kulaktan gelen işitsel bilginin ilk karşılaşma
yeridir (11).
Superior olivar kompleks’de beş farklı çekirdeğin olduğu ve en büyüğünün
‘S’ şeklindeki lateral superior olivar çekirdek olduğu bildirilmektedir. Tüm yapıda
düşük frekanslara duyarlı hücreler lateral planda yerleşirken yüksek frekanslara
duyarlı hücreler medial planda yerleşmiştir. Sayısız ipsi ve kontralateral bağlantısı
nedeniyle SOK’a uyarı tek kulaktan gelsede çift taraflı etkilenme mevcuttur. Mevcut
özelliği sayesinde yapının, her bir kulaktan gelen uyaranların ulaştığı zamanı
hesaplayıp sesin geldiği yeri belirlediği literatürde anlatılmaktadır. İlgili yapının
başka bir işlevi de, çaprazlaşan Olivo koklear yapı ile kendisine gelen sinir ve fibril
akımlarını engelleme yönünde hareket etmesidir. Böylelikle uyarının şiddetini
düşürerek gürültüye karşı tolerans sağladığı bilinmektedir. Stapes kası dışında
gürültüden koruyucu ikinci mekanizmada ise SOK, fasiyal sinirle olan ipsi ve
kontralateral bağlantılar sayesinde stapes refleks arkında önem taşıyan bir rol
oynamaktadır (5).

2.2.3. Lateral Lemniskus (LL)
İnen ve çıkan işitsel lif demetleri Lateral Lemniskus’u oluşturur, ventral ve
dorsal olmak üzere iki çekirdeği mevcuttur. Çıkan lifler, Koklear nükleus’tan, SOK
vasıtasıyla inen liflerin ise lateral leminikus’tan, ağsı oluşuma giden liflerden
oluşmaktadır. Bas frekans hücreleri dorsal, tiz frekans hücreleri ventral planda
yerleşmektedir (5).
Dorsal lateral leminiskus hücreleri daha çok binaural, ventral lateral
leminiskus hücreleri ise daha çok kontralateral uyaranlara duyalıdır (12).
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2.2.4. İnferior Kollikulus (İK)
İşitsel yolun orta beyin çekirdeği olan İK, lateral lemniskus yoluyla KN’dan
indirekt input alırken, lateral superior olivary’den bilateral uyarı alır (13).
İnferior kollikulus; santral nükleus, dorsal korteks ve lateral korteks olmak
üzere üç bölümden oluşmaktadır ve bunlardan dorsal korteks’in, akustik ve
somatoduyusal girdilerin alınmasında rol oynarken, santral nükleus daha karmaşık
bir yapıya sahip olup, algısal analizden çok işitsel refleks faaliyetlerinde rol
oynamaktadır.
İnferior kollikulus ses uyaranı ile ilişkili şekilde ortaya çıkan baş ve göz
hareketlerinden sorumludur. İnferior kollikulus, Auropalpebral reflex (göz kırpma
refleksi) ve bazı sensör ve motor işlevlerde rol oynamaktadır. Konuşmayı ayırt etme
ve frekans analizi gibi önemli fonksiyonlarda İK’un etkili olduğu ve bu bölgedeki
bazı nöronların kulaklar arası zaman (interaural time) ve şiddet farklarına (intensity
differences) duyarlı olduğu da bilinmektedir (11).
Koklear nükleus’dan başlayan ipsilateral yol önce SOK’a, oradan da LL
vasıtası ile İK’a gitmektedir, bu esnada İK ile koklear çekirdekler arasında ipsilateral
bağlantı mevcutken kontralateral yolda üç ayrı bant oluşturmaktadır. Bu bantlardan;
dorsal stria; dorsal KN ile karşı tarafın SOK, LL ve İK çekirdekleri arasındadır.
Diğer bir bant olan intermedier stria, posteroventral nükleus ile SOK ve İK arasında
son olarak ventral stria bantı ise, anteroventral nukleus ile sadece SOK arasında
bulunmaktadır.
Uyarı ile oluşan bir akımın kodlanması, KN’dan başlayarak daha üst
düzeylerdeki bütün merkezlerde devam eder. Anteroventral ve posteroventral
çekirdekteki siferik hücreler birbirinden farklı kodlama yapmaktadır (5).

2.2.5. Medial Genikulat Body (MGB)
Medial Genikulat Body, talamusun işitsel kısmı olup ve İK ve korteksten
uyaran almaktadır. İpsilateral etkileşme mevcuttur ve tonotopik bilgi primer işitsel
kortekse iletilmektedir (5).
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Medial Genikulat Body, İnferior Kollikulus ile İşitme Kortkes’i arasında
bulunmaktadır. Dorsal, ventral ve medial olmak üzere üç bölüme ayrılır, ventral
bölüm, temporal lobun primer işitsel alanı ile direkt ilişki içindeyken, medial bölüm,
temporal lobun diğer alanları ile dorsal bölüm ise, serebrum’un assosiasyon alanları
ile bilgi alışverişi içindedir.
Medial Genikulat Body lezyonlarında; ses lokalizasyonu ve lateralizasyonu
ile ilgili temporal ve frekans bilgisi problemleri görülmektedir (10).

2.2.6. İşitsel Kortkes
İşitsel korteks, bilateral olarak sağ ve sol temporal lobun Superior Temporal
Girusu’un Sylvian kısmında ve parietal operkulumdadır (14).
İşitsel korteks; tonotopik olarak düzenlenmiş yapıdadır. Verileri duyusal
sistemlerle etkileşime girerek almaktadır. Bu alan gerek refleks gerekse entelektüel
cevaplar açısından karmaşık bütünleştirici bir yapıya sahiptir. İşitsel korteksin
işlevlerini ve hastalıklarını işitsel uyarılmış beyin sapı potansiyelleri ile
değerlendirmek mümkündür (5).
İşitsel Korteks; Broadmann’ın 41. ve 42. alanlarını kapsamaktadır. İpsilateral
kulaktan talamustaki, kontralateral kulaktan da MGB’deki girdileri almaktadır. Sesin
tanımlanmasında; ses perdesi (pitch) ve yüksekliği (loudness) algılayarak etkin rol
oynamaktadır. Duyulan seslerin analizi ve işitsel uyarıların özelliğine göre ses
uyarılarına

yön

verilmesi

konusunda

görevlidir.

Konuşma

özelliklerinin

tanınmasında; temporal ve spektral bilgi kullanılmakta ve bunu serebral korteksteki
nöronlar, ipsilateral ve kontralateral şekilde gerçekleştirmektedir. Auditory
Association Cortex ise Primer İşitsel Kortkes’in etrafında yer almakta sesin
özelliklerinin diziliminin anlaşılması ve bunun daha önceden öğrenilen belirli bir ses
ile ilişkilendirilmesi açısından önem taşımaktadır (14).

2.3. İşitsel Gelişim ve Dil Gelişimi
İşitme; konuşma, dil gelişimi,

bireylerle iletişim ve öğrenme için çok

önemlidir. 1961 yılında Ewing tarafından işitmenin yaşam içindeki yeri şöyle
özetlenmiştir;
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Çevrede olan olaylar hakkında süreklilik gösteren bilgi kaynağı işitmedir.
İşitme, önemli olan uyarı sinyallerini alarak fiziksel güvenliği sağlar.
Fiziksel beceri kazanmak ve sürdürmek için yardımcıdır.
İnsanlarla iletişim kurmamızı sağlar, içgüdüsel olarak zihinsel açıdan
katkıları vardır. Duygusal bir bağ oluşturmayı ve sosyal rahatlığı sağlar (15).
Çevreden gelen bir sesin algılanması ya da fark edilmesi işitme olarak
tanımlanmaktadır. Dinleme ise daha karmaşık bir olgu olup; konuşma sesleri ile
çevresel sesler işitsel olarak algılanıp, ayırt edilerek bu seslerin anlamlandırılması
olarak tanımlanmaktadır (16).
Dinleme becerisinin gelişiminin tamamlanabilmesi için işitsel gelişim
aşamaları dörde ayrılmıştır;
Fark Etme: Dinleme becerisinin en basit ve temel basamağıdır. Birey sesin
var olduğunu ya da olmadığını fark edebilir ve sesle ilgilenmeye başlar.
Çevresdeki sesleri fark etmek ve sese odak bu basamakta öğrenilir. Başka bir
deyişle sese tepki vermeyi öğrenmektedir.
Ayırt Etme:

Fark

etme basamağından daha üst

düzeyde

beceri

gerektirmektedir. Birey işitsel yapıların aynı ya da farklı olduğunu anlamaya
başlar.
Tanıma: Birey sesin kaynağının kime veya neye ait olduğunu keşfe başlar.
Bunun yanında konuşma sesleri ile çevre seslerini ayırt edip kolay sözcükleri
veya cümleleri tekrarlama çabasındadır. Bu basamakta, söylenen nesnelerin
bazılarını işaret ederek tekrar etmeye çalışır.
Anlama: Sesin anlamı ile birleştirildiği en üst en zor basamaktır. İşitsel
mekanizmanın son hedefini kapsar. Bireyin geçmiş yaşantıları ve dilbilgisine
ait tecrübesi ile akustik iletileri veya akustik uyaranları algılama, anlama ve
bunların sonucunda akustik ileti ya da çevre seslerini anlamlı hale
getirmesidir (17,18, 19).
Dil gelişiminde sesler, kelimeler, semboller, sayılar öğrenilir, saklanır ve dilin
kurallarına uygun şekilde kullanılır. Sesin duyulmasında dili kullanma deneyiminin
bulunması gerekir. Çocukta dil gelişiminin ilk evresi evrenseldir. Değişik lisan
konuşan topluluklarda çocukların dil gelişiminin benzerlik taşıdığı saptanmıştır(20).
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2.4. Normal İşitme ve Konuşma Süreçleri
İşitme, anlama ve konuşmanın yaşlara göre gelişimi aşağıda verilmiştir;
Doğum ile 3 Ay Arası
İşitme ve Anlama; Şiddetli seste irkilir, çevresinde konuşulursa susar veya
gülümser, sese cevaben emmeyi azaltır ya da arttırır, bireyi gördüğünde gülümser.
Konuşma; Memnuniyet sesleri çıkartır, farklı ihtiyaçlarında farklı şekilde ağlar.
4-6 Ay Arası
İşitme ve Anlama; Gözlerini sesin geldiği tarafa doğru oynatır, ses çıkaran
oyuncakları fark eder, müziğe dikkat kesilir, sesinizdeki ton değişikliğine yanıt verir.
Konuşma; “b, m, p ” gibi fonemleri kapsayan konuşma tarzında farklı sesler çıkarır,
heyecan ve mutlusuzluğunu seslerle belli eder tek başına veya karşısındakiyle oyun
oynarken “a-gu” tazında sesler çıkartır.
7 Ay- 1 Yaş Arası
İşitme ve Anlama; Ses kaynağına doğru bakar, konuşulunca dinler, isteklere cevap
vermeye başlar.
Konuşma; “ta-ta, up-up, bii-bi” gibi uzun ve kısa sesler çıkartır, konuşma ya da
ağlamaya benzemeyen sesleri dikkat çekmek için çıkarır, farklı sesleri taklit eder, net
anlaşılamamakla birlikte “an-ne, ba-ba” gibi basit kelimeler söyler.
1- 2 Yaş Arası
İşitme ve Anlama; Sorulduğunda vücudunda bazı yapıları gösterir (“göz, burun”
gibi), basit yönergeleri yerine getirir ve basit soruları anlar (“topu at,nerede, at ta mı
gitti?, bu ne? ), basit masal, şarkı ve uyumlu sözleri ilgiyle dinler, bir nesnenin ismi
söylendiğinde kitapta gösterir.
Konuşma; Her geçen sürede biraz daha fazla kelime söyler, 1-2 kelime içeren soru
sorar (kuş, çorap nerede? vb), iki kelimeyi yan yana söyler ( mama yok, daha süt”
vb), kelimelerin başlangıcındaki değişik ünsüz fonemeleri kullanır.
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2- 3 Yaş Arası
İşitme ve Anlama; Kelime anlamlarındaki farklılığı fark eder (“gel-git,

dış-iç,

küçük-büyük” vb), art arda iki yönergeyi yerine getirir (“bebeği al ve masaya koy”
vb).
Konuşma; Her şeye söylenebilecek bir sözü vardır, bir şeyler sormak veya bir şeyler
hakkında konuşmak için 2-3 kelimeli cümle kurar, alışkın dinleyiciler konuşmasını
çoğunlukla anlayabilir, sıklıkla cisimleri isimleriyle sorar veya işaret eder.
3-4 Yaş Arası
İşitme ve Anlama; Diğer odadan seslendiğinizde sesleneni duyar, televizyondaki
veya radyodaki sesi ailenin diğer fertleri ile aynı yükseklikte duyar, kolay soruları
anlar (“ne?, kim ?, nerede?, vb).
Konuşma; Kreşteki veya arkadaşlarının evindeki faaliyetler hakkında konuşur,
aileden olmayan bireyler konuşmasını anlar, 4 kelime ve üzerinde birçok cümle
kurabilir heceleri, kelimeleri tekrarlamadan konuşabilir.
4-5 Yaş Arası
İşitme ve Anlama; Kısa masalları dikkatli şekilde dinler ve masal hakkındaki kolay
soruları yanıtlar, konuşulanların çoğunu duyup ve anlar.
Konuşma; Detaylı cümleler kurar (“oyuncaklarımla oynamayı seviyorum” vb),
belirli bir konuda hikayeler anlatır, diğer çocuklar ve yetişkinlerle konuşur, ailenin
diğer fertleri ile aynı grameri kullanır (21).
Nöral plastisitede kritik bir süreç olan yaşamın erken dönemlerinde, işitsel
yollar ve merkezlerin elektriksel aktivasyonunu sağlayacak uyaran olmaması geri
dönüşü olmayan lezyonlara sebep olmaktadır (22). Duyusal yolların gelişimi ve
organizasyonu duyusal deneyimlere bağlı olup, bebeklerde ve küçük çocuklarda
nöroplastisitenin en hızlı faaliyet gösterdiği, yaşamın ilk 3,5 yılı, dinleme açısından
oldukça önemlidir. Çocuğun konuşma ve dil gelişimi için dinleme en önemli
faktörlerdendir. İşitsel deneyimlerin yokluğu veya yetersizliği dil yoksunluğuna
sebep olmaktadır 23,24). Bu nedenle işitme engeli olan çocukların erken bebeklik
döneminden itibaren işitsel dinleme ve algı gelişimlerinin sağlanması açısından, bu
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aşamaları

kapsayan

uygun

bir

eğitim

programıyla

desteklenmesi

önem

taşımaktadır(17).

2.5. İşitme Kaybı

2.5.1. İşitme Kayıpları ve Sınıflandırılması
İşitme duyarlılığının azalması sebebi ile kişinin; gelişim, uyum ve özellikle
iletişim becerilerini kazanmasına engel olan durum işitme kaybı olarak
tanımlanmaktadır. İşitme kaybı dıştan içe doğru; dış, orta, iç kulak ya da işitsel
yollarda meydana gelen hastalıklar sonucu çevresel seslerin algılanamamasıdır(25).
İşitme kayıpları santral ve periferik olarak ikiye ayrılır. Sadece saf ses
odyometrisi ile santral işitme kayıplarını belirlemek olası değildir. Hava ve kemik
odyometrisi birlikte değerlendirildiğinde, periferal işitme kaybının tipini belirlemek
mümkündür. İşitme kaybı çeşitleri; iletim, S/N, mikst, santral ve fonksiyonel işitme
kaybıdır (25,26).

2.5.2. İşitme Kaybı Derecesi
Konuşma frekanslarında (500, 1000, 2000Hz) saf ses hava yolu eşikleri
ortalamasına göre işitme kaybı derecesi Goodman tarafından 1965’de tanımlanmış ve
sınıflandırılmıştır. Goodman’ın sınıflandırmasındaki 25dB’lik sınırın çocuklarda
geçerli olamayacağını bildiren Clark, 1981 yılında çocuklarda normal işitme
aralığının -10-(+15) dB HL olması gerektiğini ileri sürmüş, buna göre normal işitme
ve işitme kaybı dereceleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. Literatürde işitme
kaybının farklı sınıflandırmaları mevcuttur (25).
İşitme kaybının derecesi, konfigürasyonu, işitme kaybının sabit ya da
ilerleyen yapıda olması ve başlangıç zamanı, işitme kayıplı çocukların konuşma ve
lisanı öğrenmesini etkilemektedir.
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İşitme kaybı seviyelerinin 1965 yılında Goodman’a göre tanımlanması (25-26)
Saf Ses Ortalaması (dB)

İşitme Kaybı Derecesi

(-10)- (+26)

Normal işitme

27-40

Hafif derecede işitme kaybı

41-55

Orta derecede işitme kaybı

56-70

Orta ileri derecede işitme kaybı

71-90

İleri derecede işitme kaybı

>91

Çok ileri derecede işitme kaybı

Saf ses ortalamasına göre işitme kaybı derecelerinin Clark’a göre tanımlanması (25-26)
Saf Ses Ortalaması (dB)

İşitme Kaybı Derecesi

(-10)-(+15)

Normal işitme

16- 25

Çok hafif derecede işitme kaybı

26- 40

Hafif derecede işitme kaybı

41- 55

Orta derecede işitme kaybı

56- 70

Orta-ileri derecede işitme kaybı

71- 90

İleri derecede işitme kaybı

91 dB ve üzeri

Çok ileri derecede işitme kaybı
İşitme kaybı derecesinin değişik yıllardaki değerlendirilmesi (25-26)

İşitme Kaybı derecesi

Goodman

Jerger ve Jerge

Nortern ve Downs

1965

1980

2002

Kayıp yok

<26

<21

<16

Çok hafif

16- 25

-

Hafif

26- 40

21- 40

25- 30

Orta derecede

41- 55

41- 60

30- 50

Orta ileri derecede

56- 70

-

-

İleri derecede

71- 90

61- 80

51- 70

Çok ileri derecede

>90

16- 25

>80
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>70

2.5.3. İşitme Kaybının Geliştiği Dönemin Dil Gelişimi Açısından
Sınıflandırılması

2.5.3.1. Prelingual İşitme Kaybı
Doğuştan 2 yaşa kadar olan sürede meydana gelen işitme kayıplarıdır. Bu
aşamada dilin karekteristik özellikleri henüz öğrenilmemiş olup lisan kazanılmaması
ve lisan gelişiminin yaşıtlarına göre geri kalması ile kendini gösterir. Prelingual
işitme kayıplarının erken dönemde tespiti için yeni doğan işitme taramaları
ülkemizde de yapılmaktadır.

2.5.3.2. Perilingual İşitme Kaybı
2-6 yaş yani konuşma ve lisan öğrenme döneminde çeşitli sebeplerle ortaya
çıkan işitme kaybıdır. Çocuğun kronolojik yaşı ile lisan yaşı arasında açıklık
olmasına neden olur.

2.5.3.3. Postlingual İşitme Kaybı
Doğumda normal işitmeye sahip olup konuşma ve lisan becerisini
kazandıktan sonra gelişen işitme kaybıdır. Alçak frekansları duymayan çocukta ritim
bozukluğu gözlenirken, yüksek frekansları duymayan çocukta artikülasyon
bozukluğu gelişmektedir. Konuşma ve lisan becerisi kazanıldığı için bu grup işitme
ve konuşma eğitimine en az ihtiyaç duyan gruptur, bunun yanında implanttan en
fazla faydayı yine bu grup görmektedir(27).

2.5.4. İşitme Kaybının Etiyolojisi
Koklear implanta gereksinim duyulabilecek şekilde ileri, çok ileri derecede
veya total işitme kayıplarının etiyolojisi farklılık göstermektedir. Çocuklarda işitme
kayıpları; doğumsal, genetik doğumsal, genetik geç başlangıçlı veya edinsel,
erişkinlerde ise; genetik geç başlangıçlı veya edinsel olabilmektedir (28).
Genetik işitme kayıpları sendromik veya nonsendromik olabilir (29). İşitme
kaybı

sendromik

olduğunda

diğer

sistemlerin
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anamolileri

de

birlikte

görülebilmektedir (28). Doğumsal işitme kayıplarının %50-60’ı genetiktir. Bunların
%35’i sendromik olmayan işitme kayıpları iken %15’i sendromik işitme kayıplarıdır.
En sık görülen sendromlar arasında; Alport Sendromu, Waandenburg Sendromu,
Usher Sendromu, Pendred Sendromu, Brankio-oto-renal sendrom, X’e bağlı sarılık,
Jervell Lange-Nielsen Sendromu sayılabilir (29).
Sendromik olmayan doğumsal işitme kayıpları çoğunlukla Mondini, BingSiebenmann ve Scheibe displazisi olarak sınıflandırılır (28). Akraba evliliği genetik
işitme kayıplarında riski arttırmaktadır (29).
Çocuklarda görülen S/N işitme kayıplarının yaklaşık yarısı edinseldir ve çoğu
zaman bir enfeksiyona sekonder ya da gebelikte oluşan problemlere bağlıdır.
Postnatal dönemde ileri derecede işitme kaybına neden olan en önemli enfeksiyon,
menenjittir (28).
Çok ileri derecede S/N işitme kaybı nedeniyle implant adayı olan erişkinlerde
etiyoloji; koklear otoskleroz, menenjit, Meniere hastalığı, kafa travması veya
temporal kemik kırığı, geçirilmiş cerrahi, viral enfeksiyonlar, ototoksik ilaçlar,
kronik otitis media ve vasküler hastalıklar olarak sıralanabilir. Otoimmün hastalıklar
ve ani işitme kaybı diğer etiyolojik nedenler olarak görülmektedir (28).

2.6. Amplifikasyon
İşitsel işlemleme, akustik bir uyaranın dış kulağa ulaşması ve orta kulaktaki
yapılar tarafından iç kulaktaki sensör organa veya kokleaya ulaştıktan sonra başlar
(2). Bu noktada özellikle sensör organ olan kokleanın tam olarak işlevini yerine
getirmesi gerekmektedir. Hafif, orta ve ileri derecedeki işitme kayıplarında işitme
cihazları faydalıdır ancak işitsel sistemin ciddi şekilde bozulmasında işitme cihazları
tam olarak faydalı olamamaktadır (2). Totale yakın işitme kaybında neredeyse tüm iç
saçlı hücreler hasarlanmıştır. Koklear implantlar, iç ve dış saçlı hücrelerin hasarlı
olduğu durumlarda işitmeyi sağlayabilmek için giderek önem kazanmıştır (30). Aynı
zamanda işitme kaybı etiyolojisi, iç ve dış saçlı hücrelerin hasarının dışında işitsel
nöropati ve yetersiz sinir uyarımı gibi faktörlerden de etkilenmekte bu da sesin işitme
cihazı ile amplifikayonu sınırlamaktadır (2).
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2.6.1. Koklear İmplant
Mekanik ses enerjisini elektriksel sinyallere dönüştüren hasarlı Korti organını
atlayarak direkt spiral ganglion hücrelerini uyaran elektronik bir cihazlara verilen
genel addır (30).
İşitmenin elektriksel olarak ilk uyarımı 1790 yılında İtalyan fizik profesörü
Alessandro Volta tarafından gerçekleştirilmiştir. 1984 yılında Clark ilk çok kanallı
implant uygulamasına geçmiş ve tek kanallı uygulamalara olan üstünlüğünü
göstermiştir. 1990’lı yılların başında iki kodlama stratejisi; spectral peak (SPEAK)
ve continuous interleaved sampling (CIS) geliştirilmiş ve bunun konuşma algılamada
kilometre taşı olabilecek bir gelişme olduğu görülmüştür. Günümüzde, ABD, Avrupa
ve Avustralya’da 30 dan fazla model piyasaya sürülmüştür (28,29) .İmplantların
kanal sayısı 24’e kadar çıkartılmış olup bunun işitme anlaşılırlığı üzerine etkilerinden
sözedilmektedir (31).

2.6.2. Koklear İmplantın Parçaları ve Çalışma Prensibi
Çok kanallı koklear implantlar genel olarak iki parçadan oluşur:
1-Dış Parça:
a) Mikrofon/ alıcı (microphone/ receiver): Akustik uyaranları elektriksel
sinyallere dönüştürür ve ardından konuşma işlemcisine aktarır. Geleneksel
kulak arkası işitme cihazlarına benzer şekilde kulağa takılan sistemin içinde
mikrofon yer almaktadır.(28, 29, 32). Son yıllarda gürültülü ortamlarda
anlamayı arttırmak için çift mikrofon içeren sistemler geliştirilmiştir (33).
b) Konuşma –sinyal işlemci ünitesi (signal processor) : Sağlıklı işiten
kişilerde ses sinyalleri kokleada hazırlanarak kodlanır. Koklear implant
uygulanan bireylerde ise koklea ve saçlı hücreler by-pass edildiği nden
sinyaller doğrudan işitme sinirine ulaşır. Sinyal işlemcisi tarafından kodlanan
konuşma sesi, işlemci sayesinde amplifiye edilerek, iç kulak uyarımı için
uygun hale getirir. Ardından bu elektriksel uyarılar daha dış antene iletilir.
c) Aktarıcı bobin (transmission coil) ve dış anten: Deriden iç antene
elektriksel uyarıyı aktarır. Dış anten ile temporal kemik üzerindeki yuvada
bulunan alıcı- uyarıcı (receiver) arasında mıknatıs mevcuttur böylece dış
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anten kulak arkasında sabitlenmiş olur. Konuşma işlemcisi tarafından
oluşturulan sinyaller dış antenden içe radyo-frekans dalgaları vasıtasıyla
aktarılır. (28, 29, 32). Şekil 2.1.’de kablosuz bir implant işlemcisi örneği
bulunmaktadır (34).

Şekil 2.1. Kablosuz Dış İşlemcinin Hasta Kafasındaki Görünüşü (34).
2-İç Parça:
a) İç anten: Dış anten vasıtasıyla sinyalleri alır uyarıcıya (receiver) iletir.
b) Alıcı-uyarıcı plak (implantable receiver- stimulator Sinyalleri alarak,
kodlarını çözüp ve elektrodlara aktarmakla görevlidir.
c) Elektrot demeti (electrode array): Elektriksel yapıda olan uyarıyı iç
kulağa aktarıp içkulakta ilgili yerin uyarılmasını sağlar. Elektrotlar
yuvarlak pencereye yakın (ekstra-koklear) ya da skala timpanin içine
(intra-koklear) veya koklear nukleus’un üzerine yerleştirilebilir. En çok
skala timpaniye yerleştirilmektedir zira bu sayede koklean boyunca
yerleşen işitsel nöronlara oldukça yakın hale gelir. Böylece uyarımlar
işitme siniri yoluyla işitme korteksine ulaştırılır (28,29,33).
2.6.3. Koklear İmplant Markaları
Koklear

implantlar

ticari

olarak

farklı

markalarla

sunulmaktadır.

Kullanılmakta olan koklear implant firma ve markaları ile üretildikleri ülkeler
(alfabetik sırayla); Advanced Bionics- Clarion (ABD), Cochlear- Nucleus
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(Avustralya) , Medical Electronics- Med-El ( Avusturya), Neurelec (Fransa)’dır
(28,29).
Firmalar zaman içinde çeşitli değişimler geçirebilmektedir. Kullandığımız
görseller (Şekil 2.2.) çalışmamız sırasında takılan implantlar olmayıp şu an piyasada
bulunan implant firmalarının resmi internet sitelerinden ulaşılan görsellerin
birkaçıdır (35, 36, 37, 38).

Şekil 2.2. Farklı koklear implant markası görselleri.

2.7. Koklear İmplanta Uygun Hasta Seçimi
Koklear implantasyon için hasta seçimi tüm koklear implant sürecinin en
önemli basamaklarındandır. Adayların odyolojik, radyolojik, psikolojik ve medikal
olarak değerlendirilmesinin yanında aday ve ailesinin gerçekçi beklentilerinin
olması, implantın yarar ve risklerini anlamaları ve adayın rehabilitasyon
olanaklarının ve aile desteğinin belirlenmesi son derece önemlidir (29).
2.8. Koklear İmplant Adaylarında Değerlendirme Yöntemleri
Hastanın işitme kaybı derecesinin saptanması, konuşmayı algılaması, dil ve
iletişim becerilerinin sınanması ardından operasyon ihtiyacı belirlenmektedir (40).
Koklear implant hasta adaylarında seçim için üç önemli soru vardır;
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1. İşitme sistemine koklear implant sayesinde işitme cihazına kıyasla daha fazla
bilgi sağlayamak mümkün mü?
2. Birey, koklear implantla erişebileceği uyaran sayesinde sesleri ayırt etme ve
anlamayı öğrenebilir mi?
3. Başka bir iletişim yöntemi kullanmadan koklear implantı sayesinde sadece
işiterek yeterli iletişimi sağlayabilir mi?
Bunlar cevapları kolay verilemeyen sorular olsa da kesin seçim kriterleri
değildir. Bu soruların cevaplarının alınabilmesi için aşağıdaki basamakların
gerçekleştirilmesi gerekmektedir (41, 42, 43) koklear implantasyon sonrası hastaların
genelinde kalıntı işitmelerinin zarar gördüğü veya daha da kötüye gittiği belirtilmiştir
(44) ve implanttan işitme cihazına oranla daha iyi performans sağlayacaklarından
emin olmak gerekir (43).

2.8.1. Odyolojik Değerlendirme Aşamaları

2.8.1.1. Hastanın Öyküsünün Alınması
Özellikle aday seçimi multidisipliner bir yaklaşım ile gerçekleştirildiği için
öykü alma farklı profesyonellerce tekrarlanabilir ve işitme kaybının farklı yönleri
değerlendirilebilir. Çocuk ve erişkinler için öykü almada bazı farklılıklar vardır. Her
iki grubun da işitme kaybının başlama zamanı, işitme cihazı kullanım durumu, işitme
kaybında zaman içinde ilerleme ya da dalgalanma olup olmadığı, rehabilitasyon
hikayesi, çınlama, baş dönmesi, kulak akıntısı gibi ek semptomların varlığı
sorgulanmalıdır. Özellikle genetik işitme kayıplarının ayırt edilmesinde aile
öyküsünün bilinmesi önemlidir (29).
Çocuk Adaylar
Öykü almaya prenatal dönemden başlanmalıdır. Annenin gebelikte geçirdiği
enfeksiyonlar; (TORCH grubu- Toxoplazmosis, Rubella, Sitomegalovirüs, Herpes
gibi), radyasyona maruz kalma, ototoksik ilaç kullanımı sorgulanmalıdır. Ardından
natal ve postnatal dönem sorgulanmalıdır. Travmatik doğum, bebeğin oksijensiz
kalıp kalmadığı, prematüre doğum, doğum ağırlığı, doğum sonrası sarılık, Rh
uyuşmazlığı, enfeksiyon, menenjit, yoğun bakım ünitesinde kalma ve mekanik
19

ventilatöre bağlanmak, ototoksik ilaç kullanımı sorgulanır. Ailede başka işitme
kayıplı birey varlığı, akraba evliliği ve sendromları çağrıştıracak belirtilerin varlığı
sorgulanır (29).
Erişkin Adaylar
Erişkin hastalar da öyküde işitme kaybının başlama yaşı, işitme kaybında
progresyon ve dalgalanma olup olmadığı, biliniyorsa işitme kaybının etiyolojisi,
işitme cihazı kullanım durumu, çınlama ve baş dönmesi sorgulanmalıdır. Kafa
travması ve/veya temporal kemik kırığı varsa işitme sinirinin bütünlüğünü tespit
açısından magnetik rezonans görüntüleme daha önem kazanacaktır (29). Gürültüye
maruz kalma, daha önce hangi işlerde çalıştığı, ototoksik ilaç kullanımı, kimyasal
maddelerle teması, diabetes mellitus, otoimmunite sorgulamalıdır (28).

2.8.1.2. Saf Ses Odyometri ve Konuşma Odyometrisi

2.8.1.2.1. Serbest Alanda Değerlendirme
Pediatrik hastaların odyolojik değerlendirilmesinde aile, odyolog ve eğitim
odyoloğunun rolü büyüktür. Bu grupta işitme eşiklerini belirlemekte davranışsal ve
objektif testler bir arada kullanılmalıdır (28). Davranış yöntemiyle en basit yoldan
tarama ailelerin gözlemleriyle olur. İki aya kadar çocuklarda sesli uyarana göz
kırpma (auropalperal refleks) cevabının gözlenmesi işitme değerlendirilmesinde
kullanılmaktadır. Bu teknik; sıçrama, göz kırpma, boyun oynatma, kalp ve solunum
değişimleri veya sakinleşme gibi davranışsal cevaplar almayı içermektedir. Cevap
alabilmek için ses uyaranının şiddetinin 85-90 dB HL’in üzerinde olması
gerekmektedir. 0-4 aylıkken sese karşı refleksif ve motor davranışlar gözlenir. İşitme
kaybı olmayan bebeklerde cevap alınması için gereken minimum ses şiddeti
değişkenlik göstermektedir. 5-6 aydan itibaren sesli uyarana karşı görsel malzemeler
(oyuncaklar, ışık) yardımı ile şartlandırma yapılarak değerlendirme yapılması
mümkün olmaktadır (45).
Davranım gözlem odyometrisi (Behavioral Observation AudiometryBOA) adı verilen yöntemde; işitme duyarlılığı refleksif cevaplar ile
değerlendirilmektedir. Konuşma sesi, warble ton, dar bant gürültü gibi
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uyaranlarla bebeğin verdiği refleksif davranımlar izlenir. 0-6 aylık
bebeklerde mutlaka elektrofizyolojik test yöntemlerinin kullanılması
(Otoakustik emisyon, ABR ve immitansmetrik testler) davranım testlerinin
objektif testlerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu test yönteminde; biri
odyometrenin başında diğeri bebeğin yanında olmak üzere serbest alanda iki
odyolog gerekmektedir. Refleksif davranımlar tekrarlanabilen davranımlar
olmadığı için yöntem deneyimli klinisyenlerce uygulanmalıdır. Uyaran
verildiğinde bebeğin emme davranışı gözlenmelidir.
(Şartlanmış)

görsel

pekiştireç

odyometrisi

(conditioned-

Visual

Reinforcement Audiometry- ( (c)VRA) supraaural veya insert kulaklık
kullanılarak ya da serbest alanda tek ya da iki hoparlör kullanılarak verilen
işitsel uyarana çocuğun gösterdiği davranımların görsel pekiştireç ile
şartlanmasıdır. Bu test yöntemi; 6 aydan büyük bebekler için uygundur
ancak 6 aydan büyük bebeklerin, annesinin yanında mama sandalyesinde,
daha büyük çocuklar için ise masa arkası sandalyede oturtularak yapılması
önerilmektedir.

Kulaklık

kullanılması

her

iki

kulağın

ayrı

ayrı

değerlendirilmesi açısından önemli olmakta beraber, kulaklık olmadan
hoparlörler ile de uygulanabilir. Bu testte kullanılan görsel pekiştireçler
hareketli ve iyi aydınlatılmış olmalı, uyaran verildiği anda eş zamanlı olarak
görünmelidir. Çocuğun ses kaynağına başını döndürmesi, yönelmesi yanıt
olarak kabul edilmektedir. Yine test alanında bir uygulayıcının bulunması
gerekmektedir.
(Şartlandırılmış) oyun odyometrisi (Conditioned Play AudiometryCPA); Oyun aktivitesi ile işitme eşiklerinin belirlendiği yöntem 2,5-3
yaşından itibaren yapılabilir. Çocuğa yapması istenen davranış sözel yönerge
ile örneklenir (dinleme- duyma-davranımda bulunma) 4-5 denemenin
ardından şartlanma sağlanabilir. Bu yaş grubunda çocuk doğru davranımda
bulunduğunda sosyal pekiştireçler (alkışlama, aferin deme gibi) verilmesinin
yeterli olduğu belirtilmektedir. Test sırasında hassasiyeti ve kullanım
kolaylığı nedeni ile insert kulaklık önerilmektedir.
Davranışsal testlerde; test sırasında 10 dB aşağı, 5 dB yukarı yöntemi ile eşik
belirlenebilir. Saf ses ya da warble ton kullanılarak 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz

21

frekanslar öncelikle belirlenmeli, 250 ve 125 Hz frekanslar ise çocuk teste devam
ediyorsa bakılarak test tamamlanmaktadır.
Konvansiyonel yöntemde ise; 5-6 yaş ve üzerindeki çocuklara yetişkin
bireylere uygulanan saf ses odyometri uygulanmaktadır (46).
İşitme cihazı kullanan hastaların cihazlı eşikleri, cihaz kazancı, konuşmayı
anlama eşikleri, gürültüden rahatsız olma düzeylerine bakılmaktadır. İşitme
cihazından fayda göremeyen hastalarda dil ve lisan gelişimi yeterli olmamakta ve
zaman kaybedilmeden koklear implant uygulanması önerilmektedir(28). İşitme cihaz
eşiği 60 dB’den daha iyi amplifikasyon sağlamıyorsa ve birey açık uçlu konuşmayı
ayırt

edemiyorsa

bu

durum

koklear

implant

endikasyonu

olarak

kabul

edilmektedir(29).

2.8.1.2.2. Konuşma Odyometrisi
Koklear implant adaylarında tam bir değerlendirme yapılabilmesi için saf ses
odyometrisine konuşma odyometrisi de eklenmelidir(28). Konuşma odyometrisinde;
6 aya kadar bebeklerde, konuşmayı fark etme testi, Ling’in sesleri kullanılarak
yapılmaktadır. Konuşmayı Alma (Speech Reception Thresholds-SRT) testi insert ve
supraaural kulaklıkla ya da serbest alanda işitme cihazı ile yapılabilir. Orijinal
uygulamada hastadan günlük hayatta sık kullanılan Türkçe’deki 3 heceli kelimeleri
sözel tekrarlaması istemektedir ya da resimli kartlardan göstermesi beklenmektedir.
Çocuklar için hazırlanmış özel listeler de bulunmaktadır (46).

2.8.1.3. İmmitansmetrik Değerlendirme (Timpanometri ve Akustik
Refleks Eşik Testi)
Timpanometri; kulak zarı ve orta kulak hakkında objektif bilgi verir. Standart
uygulamada 85 dB SPL şiddette 226 Hz’de uyaran verilirken 6 aylıktan küçük olan
bebeklerde 1000Hz uyaran kullanılır (47). İmplant uygulanacak hastada orta kulağın
durumu değerlendirilmelidir.
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Geniş bant timpanometride ise 226 Hz ile 8000Hz aralığında klik uyaran ile
ara frekansları da kapsayan timpanogramlar elde edilir. Bu sayede işitme için önemli
olan tüm frekanslarda orta kulağın geçirgenliği saptanabilir (47).
Akustik refleks, ses uyarımı sonucunda orta kulak kaslarının refleksif kasılma
hareketini tanımlar, akustik refleks eşiği stapes kası cevabını üreten en düşük uyaran
seviyesi olarak tanımlanır. Genellikle, 500, 1000, 2000 ve 4000Hz’de tonal uyaran
ile akustik refleks testi yapılır. İleri derecede sensör işitme kayıplarında verilen
akustik uyaran beyin sapında refleks oluşturacak şiddete ulaşamadığından akustik
refleks cevabı elde edilemez (48).
Bu noktada işitsel nöropati konusundan kısaca bahsetmek yerinde olacaktır
çünkü işitsel nöropati spektrum bozukluğu olarak adlandırılan bu bozuklukta sinirin
bozuk olan senkronizasyonunu düzeltmek için koklear implant uygulamaları
sıklaşmıştır ve işitsel nöropatide akustik refleksin tanısal önemi vardır. Bu vakalarda
belirli bir saf ses işitme konfigürasyonları yoktur, işitme konfigürasyonunda hızlı
değişimler söz konusudur, timpanogram normaldir, akustik refleks alınmaz. (49).

2.8.1.4. Otoakustik Emisyon Değerlendirilmesi (OAE)
Otoakustik emisyonlar; kokleada dış tüylü hücreler sebebi ile oluşturulan ve
dış kulak kanalına duyarlı bir mikrofon yerleştirilerek kaydedilen küçük şiddette ses
dalgaları olup bu test yöntemi objektif bir test yöntemidir. Pahalı olmayan ve
güvenilir bir yöntem olması sebebi ile tercih edilir. Kokleanın işlevinin frekansa
özgü

olarak

değerlendirilmesini

sağlar

(50).

OAE’lar

yenidoğan

işitme

taramalarında, normal koklear fonksiyon varlığında kaydedilebilir. Çok hafif işitme
kaybı olması durumunda kaydedilemeyebilirler. Taramanın asıl amacı sensör işitme
kaybını belirlemektir. İşitme kaybı ne kadar kötüyse OAE cevapları kaydedilemez.
35 dB HL’i aşan sensör işitme kayıplarında OAE cevaplarının kaydedilmemesi
kaçınılmazdır. OAE çeşitlerinden DPOAE’nun en büyük avantajı yüksek
frekanslarda (6kHz ve üzeri) elde edilmesidir. Saf ses eşikleri 25-40 dB aralığında ise
elde edilir. Hatta 50-60dB işitme kayıplarında yüksek uyaran seviyesinde düşük
amplitüdlü olarak elde edilebilir. Bu durumda ABR ile birlikte değerlendirilmelidir.
Hafiften orta derecede işitme kayıplarında anormal OAE cevapları elde edilebilir. Bu
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test yönteminde geçer sonuç alabilmek için fizyololojik olarak sağlam dış tüulü
hücrelere ihtiyaç vardır(48).

2.8.1.5. İşitsel Beyin Sapı Cevaplarının (Auditory Brainstem ResponseABR) Değerlendirilmesi
Özellikle 5 yaş altı bireylerde önemli bir objektif test yöntemidir. ABR, işitsel
uyaranlara VIII. Kranial sinir ile beyin sapı içindeki nöral merkez ve yolların
ortaklaşa oluşturdukları elektriksel aktivite cevabı olarak tanımlanabilir. Normal
ABR dalga formunda ilk 2-12 msn içinde oluşan beş ile yedi pozitif dalga söz
konusudur. ABR sırasında oluşan dalga tepeleri, test süresince çeşitli zamanlarda ve
bir veya daha fazla kaynaktan gelen aktivitenin toplamını gösterir (48).
İmplant açısından ABR’nin değerlendirilmesinde I-III ve V. dalgalar önem
taşımaktadır. I. dalganın işitme sinirin distalinden, III. dalganın KN ve kontralateral
SOK’den ve V. dalganın tepe kısmının LL iken inen kısmı IK’dan kaynak aldığı
bildirilmiştir. ABR’de temel alınan dalga V. dalgadır çünkü amplitüd ve şiddeti
azalsa da kaybolmaz bu yüzden saptandıktan sonra diğer dalgaların tanınması daha
kolay olur. ABR kaydı değerlendirilirken kullanılan parametreler öncelikle amplitüd,
latans ve dalgalar arası intervaldir. Tepe genliği taban hattı ile tepe noktası arasındaki
mesafe dalganın amplitüdü olup dalga formunun pozitif ve negatif tepe noktaları
arasındaki mesafedir. Uyarı başlangıcından cevabın oluşturduğu dalgaya kadar geçen
süre de latans olarak tanımlanır. 90 dB ve klik uyaranla yapılan bir ABR’de
beklenen; I. dalga latansı 1.6±0.3 msn, III. dalga latansı 3.8±0.3 ve V. dalga latansı
5.6±0.3 msn’dir. I. ve V. dalga intervali sağlıklı bir bireyde 4.4 msn’den uzun ise
patolojiktir derken iki kulak arası V. dalga latansı da gözönünde tutulmalıdır. Fark
0.2 msn’i aşmamalıdır (51, 52, 53).
Çok ileri derecede koklear disfonksiyon ile karakterize işitme kaybında
neredeyse tüm frekanslar etkilenmekte ve cevap alınamamaktadır (48).

2.8.1.6. Auditory Steady- State Response (ASSR) Değerlendirilmesi
ASSR erken latans aralığında meydana gelen periyodik olarak kesintisiz
akustik uyaran varlığında beyinde oluşan periyodik elektriksel cevapların
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incelendiği, frekansa özgü işitme eşiklerinin tayininde kullanılan objektif bir test
yöntemidir. Infant ve çocuklar gibi test edilmesi zor gruplarda davranışsal eşiklerin
güvenilir olmadığı durumlarda tercih edilir. Gerçek bir işitme testi olmamakla
beraber geleneksel yöntemlerle sonuç elde edilemediği durumlarda başvurulan bir
yöntemdir. Her iki kulakta eş zamanlı uygulanması ve çok sayıda frekans bölgesinin
değerlendirilebilmesi,

hızlı,

otomatik

bir

tarama

yöntemi

olması

avantaj

sağlamaktadır. Odyologlar için koklear implant kararını kolaylaştırmak ve
kesinleştirmek amacı ile kullanılmaktadır. Maksimum uyaran şiddet seviyelerinde
ABR cevabı elde edilemeyen çocuklarda ASSR, işitme cihazından fayda görebilecek
rezidüel işitmeye sahip bireyler ile 120 dB HL veya daha yüksek tonal uyaran
şiddetlerinde cevap elde edilemeyen bireylerin ayırt edici tanısında oldukça kullanışlı
bir test yöntemidir. (54).

2.8.2. Radyolojik Değerlendirme
Elektrofizyolojik ve davranışsal testlere ek olarak görüntüleme teknikleri de
preoperatif olarak hastalara uygulanması gereken bir değerlendirme yöntemidir.
Temporal BT ve posterior fossa MRG’sinin koklear implant adayı olan hastalarda
değerlendirilmesi gerekmektedir (28). Bu yöntemler koklear implanta uygunluğun
belirlenmesinde ve implant uygulanacak kulağın seçiminde belirleyicidir (55).

2.8.3. Psikolojik Değerlendirme
Koklear

implant

adayı

hastaların

mental

ve

psikolojik

açıdan

değerlendirilmeleri gerekmektedir (29). Psikolojik değerlendirme hastanın ailesiyle
beraber psikolojik açıdan ameliyata hazırlanması için de gerekli olup adayın
implantasyona istekli olması gerekmektedir. Ailesinin ve hastanın beklentileri
gerçekçi şekilde ortaya koyulmalıdır (55). Bu değerlendirmedeki amaçlardan biri de
çocuk ve ailesi arasındaki iletişimin değerlendirilmesidir. Özellikle çocuk hastalarda
verbal-nonverbal zekanın ve dikkatin ölçülmesi çocuk açısından da önemlidir (56).
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2.8.4. Dil Değerlendirmesi
Sağlık uygulama tebliğine göre çocuklarda koklear implant uygulanabilmesi
için; çocuğun kronolojik yaş ile alıcı ve-veya ifade edici dil yaşı arasında 4 yıldan
daha az fark olması ya da alıcı dil ve-veya ifade edici dili 4 yaş ve üstü olması (4-18
yaş, kronolojik yaşa bakılmaksızın) şartları aranmaktadır.
Bu hastalarda konuşma ve konuşmayı anlama seviyesinin belirlenmesindeki
amaç hem implant başarısı hem de seçilecek rehabilitasyon yöntemi ve seviyesi için
gereklidir (55).

2.8.5. İşitsel Algı Testleri ve İşitsel Algının Değerlendirmesi

2.8.5.1. İşitsel Algı Testleri

2.8.5.1.1. Konuşmaya İşitsel Cevabın Değerlendirilmesi (Evaluation of
Auditory Respense to Speech (EARS))
1995 yılında Dianne Allum-Mecklenburg çocukların konuşma yeteneklerini,
işitmesini değerlendirmek ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak ayrıca işlemcinin
fittingini desteklemek için EARS test bataryasını geliştirmiştir. Test bataryasının alt
testleri;


2 İşitsel anket; Anlamlı işitsel deneyim skalası (Meaningful auditory
integration scale- (MAIS ve IT-MAIS)) ve Konuşmanın anlamlı kullanım
ölçeği /Meaningful use of speech scale- (MUSS)).



Tek heceli, iki heceli, çok heceliler (Monosyllabic-Trochee-Polysyllabic(MTP 3, 6, 12)).



Ling’in Beş (Altı) Ses Testi.



Kapalı uçlu iki heceli kelimeler (Closed Set Bi-Syllabic Words (MSW),
Kapalı uçlu cümleler (Closed Set Sentences)



Dinlemenin gelişim profili (Listening Progress Profile- (LIP))



Matriks Test



Açık uçlu iki heceli kelimeler(Open Set Monosyllabic Words- OSM)))
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Glendonal işitsel görüntüleme prosedürü (Glendonal Auditory Screening
Procedure-(GASP))



Little Ears’dır (57).
Anlamlı işitsel deneyim skalası (Meaningful Auditory Integration
Scale – MAIS) (58)

1990 yılında Robbins tarafından geliştirilmiştir (59). Çocuğun, koklear
implantasyon veya işitme cihazı uygulamasının öncesi ve sonrasında dinleme, sesleri
fark etme, sesleri anlamıyla pekiştirme becerisinin değerlendirildiği 10 sorudan
oluşan bir envanterdir. Sorular ailelere yönelik hazırlanmakta, sesli okunarak
cevapları değerlendirilmektedir.
Sorular özelliklerine göre 3 bölümde incelenmektedir. 1. ve 2. Soru;
dinlemenin başlayışını, 3-6. Sorular; sesi fark etme, 7- 10. Sorular; sesleri
anlamlandırma becerileri sorgulamaktadır. Cevaplar toplam 40 puan üzerinden
değerlendirilmekte olup; Hiç bir zaman=0, Nadiren=1, Bazen=2, Sıklıkla=3, Her
zaman=4 puan şeklindedir (60,61).
MAIS envanteri Yücel ve arkadaşları tarafından 2000 yılında Türkçe’ye
adapte edilmiştir. Bu skala 2 yaş üstündeki çocuklara uygulanmaktadır (57,59, 62).
Bebek ve çocuklar için anlamlı işitsel deneyim skalası (InfantToddler: Meaningful Auditory Integration Scale (IT- MAIS) )
İki yaşın altındaki çocuklara ise Küçük çocuklar için Anlamlı işitsel deneyim
Skalası (Infant Todler Meaningful Auditory Integration Scale (IT-MAIS))
uygulanmaktadır. Bu skalada MAIS’e ek olarak ilk iki soruda çocuğun işitme cihazlı
ve cihazsız olarak vokal davranışları değerlendirilmektedir (57, 62, 63).
Konuşmanın Anlamlı Kullanımı Ölçeği (Meaningful Use of Speech
Scale-MUSS)
Yine EARS Test bataryasında yer alan bir ankettir. Çocuğun iletişim
stratejilerinin, ana dilindeki sesleri oluşturabilmesinin ve ses kontrol becerisinin
değerlendirilebildiği her yaştaki çocuğa uygulanabilen ebeveyn ve öğretmen
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anketidir. Görüşülerek doldurulabilen anketin puanlaması bir uzman tarafından
yapılır (57).
Tek, İki, Çok Heceli Kelime Tanıma Testi (Monosyllabic-TrocheePolysyllabic Test- MTP)
Erber tarafından 1978 yılında geliştirilmiştir (64). İşitme kayıplı 2 yaş ve
üzeri

çocuklarda

tek,

iki

ve

çok

heceli

kelimeleri

tanıma

becerileri

değerlendirilebilmektedir. Hece kalıpları tanınması ve seçeneklerin arasından doğru
kelime bulabilme becerisinin değerlendirildiği testlerdir. Kapalı uçlu bir uygulanır.
Kolaydan zora doğru farklı aşamalarda testleri mevcuttur. 3, 6, 12 seçenekli resimli
kelime listeleri kullanılabilir (MTP-3, MTP-6, MTP-12). Resimlenmiş kelime çocuk
tarafından gösterilir veya açık bir şekilde tekrar etmesi istenir (60,61).
Ling’in Altı Ses Testi (Ling Six Sound Test)
1978 yılında Ling tarafından geliştirilmiştir (65). İlk geliştirildiğinde /a/, /u/,
/i/, /s/, /ş/ sesleri kullanılmıştır. Bu sesler; alçak, orta ve yüksek frekanslarda
oldukları için kullanılmaktadır. Bu sesler; konuşma frekansındaki sesleri içeriğinden,
tamamının duyulması tüm konuşma seslerini duyabildiği anlamına gelir. Açık uçlu
formatında olan bu testte, çocuğun sesleri fark etme ve ayırt etme becerileri
değerlendirilmektedir (55, 66).
2002 yılında Ling’in beş sesine ilaveten /m/ sesinin, alçak frekansta işitme
olup olmadığını görmek için kullanılan nazal bir ses olduğunu belirtilerek, altıncı ses
olarak /m/ eklemiştir (67).
Kapalı Uçlu İki Heceli Kelimeler Testi ( Closed Set Bi-Syllabic WordsMSW)
Günlük hayatta sıklıkla kullanılan iki heceli kelimeleri (kedi, çorap, balık vb.)
tanıma becerisinin değerlendirildiği 3 yaş ve üstü çocuklara uygulanabilen kapalı
uçlu bir testtir. 12’li veya 4’lü resimlenmiş kelime veya nesne ve 1 adet şaşırtıcı
nesne içermektedir. Çocuk resimlenmiş kelime veya nesneleri gösterebilmeli veya
açık şekilde tekrar edebilmelidir. Amaç çocuğun bu kelime, nesne ve objeleri
tanıdığını kanıtlamaktır. 12 madde üzerinden puanlama yapılır (70).
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Kapalı Uçlu Cümleler Testi (Closed Set Sentences)
Çocukların kapalı uçlu ( görsel ipuçlu: nesne veya resim) cümle tanıma
becerilerini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir testtir (70).
Dinlemenin Gelişim Profili (Listening Progress Profile-LIP)
Bu profil 1993 de Sue Archbold tarafından geliştirilmiştir (68). İmplat
planlanan çocukların implant öncesi ve sonrası çevre seslerini algılamaları ve
gelişmekte olan dinleme becerilerini değerlendirmek amacıyla kullanılan 17 aşamalı
bir testtir. İşitme kayıplı küçük çocuklara uygulanabilmektedir. Erken dönem
dinleme becerisi gelişimi ve sesin özelliklerini algılama becerisinin gelişim bilgisini
veren bir testtir (68).
Çevresel seslere ve konuşma seslerine ilk tepkilerden başlayıp, bu sesleri
ayırt etme ve çocuğun ismini tanımasına kadar uzanan dinleme aktivitelerini kapsar.
Bu 17 test maddesi sırasıyla;
Çevresel seslere tepki verme
Çevresel sesleri tanıma
Davul sesine tepki
Müzik aletlerine tepki
Sese tepki
Kendiliğinden sese tepki
Farklı iki müzik aletini ayırt edebilme
Alçak-yüksek davul sesini ayırt edebilme
Tek ve tekrarlanan davul sesini ayırt edebilme
Ling’in 6 sesine tepki verme
Alçak-yüksek konuşma sesini ayırt edebilme
Tek ve tekrarlanan konuşma seslerini ayırt edebilme
Kısa-uzun sesleri ayırt edebilme
Ling’in 6 sesinden 3’ünü ayırt edebilme
Ling’in 6 sesini tanıma
Aile bireylerinin farklı uzunluktaki isimlerinden ikisini tanıma
Kendi ismini tanımadır (70).
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Bu testte; iki seçenekli resim serileri içeren form ile dinleme becerileri
değerlendirilebilmektedir. Ayrıca çevresel ses formu kullanılmaktadır. Çevresel Ses
Formu; çevresel sesleri fark etme ve tanıma becerisini saptamak için kullanılır. Evde
ve dışarda çocuğun, insan ve etrafın sesini fark etme ve tanıma becerisini
değerlendirmede kullanılır (68) .
Direkt gözlemler (uzman) veya indirekt gözlem (aile) puanlanmaktadır. Her
aşama en fazla 5 kez verilir, eğer çocuk 3 doğru yaptıysa 2 puan, 2 doğru yaptıysa 1
puan, cevap veremez ya da 1 doğru yaptıysa 0 puan verilir. Çocukların işitsel olarak
sese tepkisi ve sesi tanıma becerisi H (hiçbir zaman), B (bazen), HZ (her zaman)
şeklinde ses formuna işlenir (57,58).
Matriks
4-5 yaş üzerindeki çocuklara uygulanan bu testte, farklı dil düzeylerini test
eden, dört düzeyden oluşan resim kullanılmaktadır. Çocuğun duyduğu kelimeleri ve
cümleleri göstermesi istenmektedir. Her cümle bir kere söylenerek çocuğun tekrar
etmesi istenmektedir. Düzey A, B1, B2 ve C olmak üzere 4 farklı matriks uygulamak
mümkünür. Düzey A’da 2x3 matriks, her matrikste 5 cümle; düzey B1’de 3x3
matriks her matrikste 15 cümle; düzey B2’de 3x4 matriks, her matrikste 15 cümle;
düzey C’de 4x4 matriks ve her düzeyde 15 cümle mevcuttur. Matriks doğru
kelimelerin toplamına göre puanlanır. Matriks 1-4; 60 puan, matriks 5-6; 90 puan,
matriks 7-8; 120 puan üzerinden değerlendirilmektedir (57). Aynı zamanda Matriks
cümle testtinin 2015 yılında Türkiye’de geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
yapılmıştır (69).
Açık Uçlu Tek Heceli Kelimeler Testi (Open Set Monosyllabic WordOSM)
Sadece işitsel olarak hiçbir görsel ipucu vermeden çocukların tek heceli
kelimeleri tanıma becerisinin değerlendirildiği bir testtir (70).
Glendonald İşitsel Görüntüleme Prosedürü (Glendonald Auditory
Screening Procedure - GASP)
GASP, Erber tarafından geliştirilmiştir (71). Çocuğun işitsel becerileri 3
farklı uyaran tipi ile değerlendirilmektedir. 4 yaş ve üzeri çocuklarda uygulanabilen
30

kolay soruları bilme becerisinin değerlendirildiği 10 soru cümle ve 2 örnekten oluşan
bir prosedürdür. Bu uyaran tipleri; fonem, kelime, cümlelerden oluşmaktadır.
Standart uygulama; kapalı uçlu kelime tanımlama ve açık uçlu cümle anlama
bölümünü içerir. Genellikle sadece bu bölüm uygulanır. Soruyu tekrarlaması ya da
soruyu cevaplaması beklenir. Sorular bir kez ve işitsel şekilde sunulur (57,58).
Little Ears
Ebeveynlere sorulan yaşa göre 35 sorudan oluşan ev ortamında dil öncesi
dönemde (0-24 ay) işitsel davranışın değerlendirildiği bir ankettir. Her sorunun
cevabı evet veya hayır olarak cevaplandırılır. İmplantlı çocukların duyma yaşını
hesaplayarak o dönem yapılması gereken işitsel davranışları yapıp yapmadığı
değerlendirilir (57).

2.8.5.1.2. Diğer Testler
İşitsel anlama testi (Auditory Comprehension Test)
1977 yılında Trammell-Owens tarafından geliştirilmiştir (72). Kapalı uçlu
formatta bir testtir. Ses kaydı şeklinde yapılan detaylı bir işitsel ayırt etme testidir.10
alt testten oluşan test; diskriminasyon, bellek-sıralama, işitsel anlama ve şekil- zemin
algısı becerilerinin değerlendirildiği bir testtir (66).
Kelime anlama- resim eşleştirme testi (Word Intelligibility Picture
Identification Test)
Ross ile Lerman tarafından 1969 yılında geliştirilmiş kapalı uçlu formatta bir
testtir (73). 6 resim arasından çocuğun duyduğunu seçmesi beklenen bir kelime
anlma testidir. Testte kullanılması beklenen kelime düzeyi yüksek olup alınacak
yanıtlar ayrıntılı segmental bilgi gerektirdiği için zor bir testtir (68,74).
Erken konuşma algı testi (Early speech perception test)
Kısıtlı kelime haznesi ve kısıtlı lisan becerisi olan çocuklar için Moog ve
Geers tarafından geliştirilmiştir (75). Görsel ve işitsel uyaranların bir arada olduğu
alt testleri mevcuttur. Bu şekilde konuşma algısı ile lisan becerisi birbirinden ayırt
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edilebilmektedir. Çocuğun bir alt testteki tüm kelimeleri anlaması ardından dinleme
becerisini kullanması beklenmektedir (57,60,61).
İşitsel sayılar testi ( Auditory Number Test)
1980 yılında Erber tarafından geliştirilmiştir (76). 1, 2, 3, 4, 5 rakamları
kullanılarak çocuğun ipuçlarını nasıl ayırt ettiği değerlendirilmektedir. Çocuğa
sayma uyaranı verilerek pattern algısı değerlendirilir. 1, 1-2, 1-2-3, gibi 5’e kadar
sırayla ipucu yönlendirilir ve kaç tane işittiği sorulur. Segmental algıyı
değerlendirmede ise tek tek sayarak duyduğu sayıyı tekrarlaması istenir (Örn. 1, 2,
3..) (57,60,61).
İşitsel performans kategorisi (Categories of Auditory PerformanceCAP ve CAP II)
Çocuğun evde ve okulda günlük yaşam içindeki işitsel algı fonksiyonlarının
değerlendirildiği bir testtir. Çocukların farklı gelişimsel oranlarını dikkate alarak
geniş şekilde işitsel performans alanlarını kapsamaktadır. Hiyerarşik şekilde
sıralanmış becerileri kapsayan ve 7 katagoriden oluşan ‘Categories of Auditory
Performance Test’ ine daha sonra 2 kategori daha eklenmiş ve 9 kategori haline)
getirilmiştir (57,77).
Konuşma anlaşılırlığı skalası (Speech Intelligibilty Rating-SIR)
İşitme cihazı ve koklear implant kullanan çocukların konuşma anlaşılırlığı
düzeyini ölçmek amacıyla Dee Dyar tarafından geliştirilmiş bir skaladır (54). 5
aşamalı bir aralıkta olup; anlaşılır olmayan konuşmadan, tüm dinleyicilerin
anlayabileceği konuşmaya kadar uzanan hiyerarşik bir değerlendirme yöntemidir
(78,79).

2.9. Koklear İmplantın İşitme Algısı Üzerine Etkisi
İşitsel algı gelişimi ile santral işitsel işlemleme plastitisesi arasında önemli bir
ilişki vardır. Yaşamın ilk yılı dinleme becerisi açısından kritiktir. İlk üç yıl boyunca
işitsel uyaranları ayırdetme becerisi hızla gelişir ancak bu periyottan sonra bu
becerinin kazanılması gittikçe zorlaşır. Dolayısıyla yaşamın ilk üç yılı konuşma ve
dil gelişimi için en önemli süreçtir bu süreçte işitme kaybı olmasının ileriki
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dönemlerde gecikmelere sebep olması kaçınılmazdır. İşitme kayıplı birey işitsel algı
becerilerini geliştiremez ve buna paralel olarak sesleri tanıma, ayırtetme ve anlama
kabiliyetinden yoksun kalır. Hayatın erken evresinde amplifikasyon sağlanan işitme
kayıplı çocuklarda ise işitsel algı becerileri hızla gelişir (15, 80, 81, 82). Koklear
implant sayesinde beyindeki merkezi işitme sistemi işlevsel kalır ve işitme algısı bu
sayede gelişir (2).

2.9.1. Koklear İmplant Başarısını Etkileyen Faktörler
Koklear implantasyon başarısındaki birincil ölçüt konuşmayı anlama
yeterliliğidir. Bununla birlikte implant kullanıcısının anlaşılır şekilde konuşması da
bu tekniği uygulamanın zorlayıcı bölümüdür. Yani implant uygulanan kişinin, hem
konuşmayı anlaması hem de kendisini düzgün ve anlaşılır şekilde ifade edebilmesi
ulaşılması beklenen hedeftir.(83). İşitme kayıplı bireylerde dil-konuşma gelişimini
etkileyen faktörler; işitme kaybının başlama yaşı ve süresi, işitme kaybının derecesi,
işitme kaybının konfigürasyonu, işitme cihazı kullanım deneyimi, çoklu özür
durumu, eğitim ortamı ve aile desteğidir. Pek çok çalışmadan çıkan ortak sonuç
işitme kaybı süresi uzadıkça işitme sinirinde dejenerasyon, orta beyin sinaptik
bağlantılarda

değişme,

işitsel

kortekste

uygun

intrakortikal

bağlantıların

kurulamamasıdır (84). Yapılan çalışmalarda, erken teşhis, cihazlandırma ve eğitimin
olumlu etkilerinden sözedilmektedir (85).İster prelingual dönemde ister postlingual
dönemde işitme kaybına uğramış olsun önemli olan beynin elektriksel sinyali
yorumlamayı erken dönemde öğrenmiş olmasıdır. Daha önce hiç işitsel sinyal
almayan, uyaran stimülasyonuna maruz kalmamış hastanın implanttan fayda görme
ihtimali daha düşük olacaktır (86). İmplant uygulanan bireyin implant öncesi işitme
cihazı deneyimi olması erken işitsel stimülasyon açısından avantaj sağlamakta,
işitme cihazları sayesinde işitsel algı, dil ve konuşma becerileri önemli bir alt yapıya
sahip olmaktadır(85). İşitme kayıplı çocuklarda santral işitme sisteminin plastisitesi
işitsel algı eğitimi ile sağlanabilmektedir ve konuşma seslerinin algısında eğitimin
önemi büyüktür (80). Koklear implant uygulaması ardından hem prelingual hem
postlingual dönemde işitme kaybı gelişmiş kişilerde öğrenme süreci 4 aydan 2 yıla
kadar uzamaktadır (86). Tüm bu parametrelerin yanında cinsiyet, impantın
uygulandığı taraf, implant markası, bilateral uygulama, risk faktörleri, odyolojik
takip ve şüphesiz uygun fitting gibi konular koklear implant başarısında araştırılan
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diğer faktörler olmuştur. Çalışmamızda bu fakörler gözönünde tutularak koklear
implantın işisel algı testleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
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3. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışma Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans tez çalışması olarak yapılmıştır.
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul Başkanlığının
27.03.2017 tarih ve 36 / 01 sayılı kararıyla araştırmanın yapılmasının uygunluğuna,
25.09.2017 tarih ve 41/26 sayılı kararıyla isim değişikliğine onay alınmıştır (Ek-1,
Ek-2).
Çalışmada, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araş. Hastanesi KBB
kliniğinde, Mayıs 2005- Mayıs 2015 tarihleri arasında koklear implant uygulanmış
hastaların preoperatif ve postoperatif dönemdeki dosyaları randomize seçilerek
retrospektif olarak incelenmiştir. Dosyalarda yer alan; demografik, odyolojik ve
eğitsel bulgular değerlendirilmiştir.
bilateral ileri veya çok ileri derecede S/N işitme kaybı olan, prelingual veya
postlingual dönemde işitme kaybı gelişmiş ,
implant öncesi minimum 3 ay düzenli işitme cihazı kullanmış ancak fayda
görmemiş,
operasyon sonrasında koklear implant cihazını düzenli olarak kullanan,
preoperatif ve postoperatif dönemde tüm odyolojik takipleri mevcut,
postoperatif dönemde eğitsel takipleri düzenli yapılan ,
operasyon öncesi ve sonrası Ling’in 6 ses, MTP testleri ve MAIS anket
değerlendirmelerinin tamamına ulaşılan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.
Bu kriterlere sahip olmayan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır.
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3.1. Bireyler
Dosyası incelenen 224 hastadan çalışmaya dahil edilme kriterine sahip 99
hastaya ulaşılmıştır. Dosyalar, konjenital prelingual ve postlingual dönemde işitme
kaybı gelişen bireyler olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.
Öncelikle 80 prelingual ve 19 postlingual dönemde işitme kaybı gelişmiş
hastanın preoperatif ve postoperatif dönemdeki işitsel algı test sonuçları birbirleri ile
karşılaştırılmıştır.
3.1.1. Prelingual Dönemde İşitme Kaybı Gelişen Bireyler
Çalışmaya dahil edilen konjenital prelingual dönemde işitme kaybı gelişmiş 80
hasta;

cinsiyet, koklear implantın hangi tarafa takıldığı, markası, implantasyon

yaşları (12- 24 ay, 25- 36 ay, 37- 48 ay ve 48 ay üstü üzeri olacak şekilde 20’şer
kişilik 4 gruba ayırarak), risk faktörlerinden akraba evliliği olup olmaması,
implantasyon sonrası takip süresi, işitme cihazlı serbest alan ortalaması açısından
değerlendirilmiştir. Ardından preoperatif ve postoperatif işitsel algı test sonuçları bu
parametreler bakımından karşılaştırılmıştır.
3.1.2. Postlingual Dönemde İşitme Kaybı Gelişen Bireyler
Çalışmaya dahil edilen postlingual dönemde işitme kaybı gelişmiş 19 hasta;
cinsiyet, implantın hangi tarafa takıldığı, koklear implant markası, işitme cihazı
kullanım süresi, tanı ile implant arasında geçen süre açısından değerlendirilmiştir.
Ardından preoperatif ve postoperatif işitsel algı test sonuçları bu parametreler
bakımından karşılaştırılmıştır.
3.2. Veri Toplama Araç ve Yöntemleri
Prelingual ve postlingual işitme kaybına sahip koklear implant hastalarının
preoperatif ve postoperatif dönemdeki odyolojik değerlendirmeleri Dışkapı Yıldırım
Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde KBB Anabilim Dalı Odyoloji Ünitesi’nin
uzman odyoloğu, işitsel algı değerlendirmeleri ise aynı ünitede görev yapan uzman
eğitim odyoloğu tarafından yapılmıştır.
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Gerek taramalar sonucu belirlenen gerekse KBB kliniğine işitme kaybı ve
konuşamama şikayetleriyle aileleri tarafından başvurulan hastalara yapılmış olan
KBB muayeneleri ardından; timpanometri, otoakustik emisyon, saf ses / serbest alan
odyometrisi, akustik refleks ölçümleri ve ABR testleri uygulanmıştır. Hastalar işitsel
algı testleri, alıcı ve ifade edici dil yaşları açısından değerlendirilmiştir.
3.2.1. Odyolojik Değerlendirmede Kullanılan Araç ve Yöntemler
Çalışmamızda immitansmetrik ölçümler (timpanogram, akustik reflex),
Interacoustic marka AZ26 model impedansmetre ile yapılmıştır. Gerek eşik
belirleme gerekse işitme cihazlı ve/veya koklear implantlı serbest alan testleri;
Otometrics marka Madsen Astera model ve Interacoustic marka AC40 model
odyometre ile Industrial Acoustic Company

standardındaki sessiz kabinlerde

gerçekleştirilmiştir. 125-8000 Hz aralığında hava yolu eşikleri TDH-39 supraaural
kulaklık kullanılarak, kemik yolu eşikleri Radio Ear B71 vibratör ile 250-6000 Hz
aralığında bakılmıştır. 6aydan büyük çocukların ilk testlerde kooperayon problemi
nedeni

ile

Görsel

Pekiştireç

Odyometrisi

(Conditioned

Auditory

Visual

Reinforcement Audiometry-CAVR) ve 2,5- 3 yaştan itibaren Şartlandırılmış Oyun
odyometrisi (Conditioned Played Audiometry-CPA) uygulanmış, test odasında
serbest alanda saf ses kullanılarak, görsel uyaranlarla şartlandırılıp, serbest alan
işitme eşikleri tespit edilmiştir. ABR ve otoakustik emisyon testleri Neurosoft marka
cihaz kullanılarak yapılmıştır.
3.2.2. İşitsel Algı Testlerinin Uygulanması
Hastaların işitsel uyaranları dinlemesi, fark etmesi ve anlamlandırmasına
ilişkin bilgi için Anlamlı işitsel deneyim skalası (MAIS) ile Ling’in 6 ses testi, ayrıca
kelime tanıma becerisini değerlendirmek için ise MTP testi kullanılmıştır.
Ling’in altı ses testi (Ling six sound test) ;
Konuşma frekansındaki /m/, /u/, /i/,/a/,/ş/,/s/ sesleri kullanılarak yapılan hızlı
ve kolay bir testtir. Alçak frekanslar için /m/ ve /u/, orta frekanslar için /i/ ve /a/,
yüksek frekanslar için /s/ ve /ş/ sesleri kullanılmaktadır. Bu sayede alçak, orta ve
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yüksek frekanslar hakkında bilgi edinilmektedir. Bu test ile sesi fark etme ve ayırt
etme becerileri değerlendirilmektedir.
Bu test sessiz kabinde yapılacağı gibi, sessiz, sakin ve doğal bir ortamda da
yapılmaktadır. Çalışmamızda hastaların testleri sessiz ve sakin bir odada yapılmıştır.
Test hastanın yaşına uygun olarak kapalı veya açık uçlu olarak uygulanmıştır. Test
sırasında testi uygulayan kişi dudaklarının okunmasını engellemek için hastanın
yanına veya arkasına oturulmuştur. Hasta ile uygulayan kişi arasındaki mesafe ilk
önce 1 metre, daha sonra 2m ve daha sonra 3 metre olacak şekilde ayarlanmıştır.
Normal ses tonunda işitsel olarak Ling’in 6 sesi küçük veya büyük yaş grubundaki
hastalara rastgele söylenmiştir. Küçük yaş grubundaki çocukların sese tepki (sesi
duyunca gülümsemesi, sesi arama davranışı göstermesi…) göstermesi durumunda,
sesi fark etmesi pozitif olarak değerlendirilmiştir. Daha büyük yaş grubundaki
çocuklar ve postlingual işitme kayıplılarda ise sesi duymasına rağmen söylenen sesi
söyleyememesi veya nesneyi gösterememesi durumunda sesi fark etme pozitif olarak
değerlendirilmiştir.

Hastanın

her

sesi

fark

etmesi

1

puan

üzerinden

değerlendirilmiştir.
Sesi ayırt etme aşamasında ise işitsel olarak verilen sesi tekrar etmesi veya
nesneyi göstermesi istenmiştir. Söylenen doğru sesi doğru söyleyen veya doğru
nesneyi (nesne kartı) gösteren bireylere 1 puan verilmiştir. Hasta her ses için 1
toplamda 6 puan almıştır.
Ling’in 6 ses testi ile hastanın konuşma frekansları hakkında bilgi edinilmesi
koklear implantın düzgün çalışıp çalışmadığı ve ayarları konusunda bilgi
edinilmiştir. Ling 6 Ses Testi Ek-3’de gösterilmiştir.
Tek, iki, çok heceli kelime tanıma testi (Monosyllabic-trocheepolysyllabic test- MTP);
İşitme kayıplı 2 yaş ve üzeri çocuklarda tek, iki ve çok heceli kelimeleri
tanıma becerisinin değerlendirildiği bir testtir. 3, 6, 12 resim seçenekli kelime
listeleri ile kolaydan zora doğru kullanılabilen (MTP- 3, MTP- 6, MTP- 12), kapalı
uçlu bir test olup hece kalıpları tanımını ve seçenekler arasında doğru kelimeyi
bulabilme becerisini değerlendirmek mümkündür.
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Test sessiz ve sakin bir odada yapılmıştır. Testi yapan kişi, hastanın işitsel
uyaranları duyabileceği ve uygulayıcının dudaklarını görmeyeceği bir şekilde yanına
veya arkasına oturmuştur. Hastanın önüne uygun sayıda resimlenmiş kelime konup,
hastadan işitsel olarak söylenen kelimeyi göstererek veya açık bir şekilde tekrar
ederek cevaplaması istenmiştir. Eğer hastanın puanı yüksekse testin bir üst aşamasına
geçilmiştir. Tek, İki, Çok Heceli Kelime Tanıma (MTP) Testleri Ek-4-5ve 6’ da
gösterilmiştir.
Anlamlı işitsel deneyim skalası –(Meaningful auditory integration
scale – MAIS);
Hastaların kendisine veya ebeveynlerine karşılıklı konuşma esnasında
uygulanmıştır. Uygulamada açık uçlu sorular sorularak hastanın işitsel algı becerileri
hakkında bilgi sağlanmıştır. Karşılıklı konuşma esnasında sorulan sorular not
edilerek hastanın işitsel algı becerisinin hangi aşamada olduğu hakkında bilgi
edinilmiştir. Anlamlı İşitsel Deneyim Skalası, soruların özelliklerine göre 3 bölümde
incelenmektedir. 1. ve 2. soruda dinlemenin başlaması, 3- 6. sorularda sesi fark etme
becerisi ve 7- 10. sorularda ise seslere anlam verebilme becerisi değerlendirmesi
yapılmaktadır. Alınan cevaplar açısından bakıldığında sonuçlar her zaman, bazen,
nadiren, sıklıkla ve hiçbir zaman şekilde değerlendirilmiş ve toplam 40 puan olacak
şekilde sırayla 0-4 arasında puanlanmıştır.
2 yaşın altındaki çocuklar için IT-MAIS uygulanmıştır. MAIS’ten farklı
olarak

ilk

iki

soruda

çocuğun

cihazlı

ve

cihazsız

vokal

davranışları

değerlendirilmektedir. Anlamlı işitsel deneyim skalası (MAIS) ve IT-MAIS Ek-7 ve
Ek-8’de gösterilmiştir.

3.3. İstatistiksel Analiz
İstatistiksel değerlendirme, IBM SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA)
paket programı ile yapılmıştır. Kolmogorov-Smirnov Testi ile normal dağılıma
uygunluk değerlendirilmiştir. Nümerik değişkenler ortalama ± standart sapma ve
medyan (25. - 75. persentil) ve yüzdelikler (frekans) olarak verilmiştir. Gruplar
arasındaki farklılık normal dağılıma sahip olmayan nümerik değişkenler için Mann
Whitney U Testi, Kruskal Wallis Tek yönlü varyans analizi ve Dunn’s çoklu
39

karşılaştırma testi ile karşılaştırılmıştır. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası sonrası
Ling’in 6 ses testi, Tek, İki, Çok Heceli Kelime Tanıma Testi (MTP), Anlamlı İşitsel
Deneyim Skalası

( MAIS) testleri

arasındaki farklılıklar normal dağılıma sahip

olmayan sürekli değişkenlerde Wilcoxon t Testi ile değerlendirilmiştir. Gruplar arası
farklılıkları değerlendirmek amacı ile kategorik değişkenlerde Fisher’s Exact kikare
testi, Yates’ kikare testi ve Monte Carlo kikare testi kullanılmıştır. p<0.05 iki yönlü
testlerde istatistiksel önemlilik için yeterli kabul edilmiştir.
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4. BULGULAR

Çalışmaya dahil edilen 80 prelingual hastanın; cinsiyet, implantın hangi yöne
takıldığı implantasyon, implant markası, implantasyon yaşı, risk faktörlerinden
akraba evliliği olup olmaması, implantasyon sonrası takip süresi, işitme cihazlı
serbest alan ortalamasını içeren demografik veriler Tablo 4.1.’de gösterilmiştir.

Tablo 4.1. Prelingual hasta grubu demografik bulguları.

CİNSİYET

E
K

İMPLANT TARAFI

Sağ
Sol
Medel
AB
Cochlear
Neurelec
I.Grup (12-24 Ay)
II.Grup (25-36 Ay)
III.Grup (37-48 Ay)
IV.Grup 48 Ay Üstü

İMPLANT
MARKASI
İMPLANTASYON
YAŞI

HASTA SAYISI
(n)
37
43

YÜZDE
(%)
46.2
53.8

64
16
41
10
29
0
20 (8K, 12E)
20 (13K, 7E)
20 (9K, 11E)
20 (13K, 7E)

80.0
20.0
51.2
12.5
36.3
0
25.0 (40.0, 60.0)
25.0 (65.0, 35.0)
25.0 (45.0, 55.0)
25.0 (65.0, 35.0)

AKRABA
EVLİLİĞİ

VAR
YOK

29
51

36.3
63.7

TAKİP SÜRELERİ
(AY)

<24
>24

45
35

56.2
43.8

İŞİTME CİHAZLI
SERBEST ALAN
ORTALAMALARI
(dB)
TOPLAM

<60
>60

24
56

30.0
70.0

80 (43K, 37E)

100.0 (53.8 , 46.2)

Prelingual dönemde konjenital işitme kayıplı 80 hastanın 43‘ü (%.53.8)
kadın, 37’si (%46.2) erkek hastadan oluşmuştur. Koklear implant uygulanan 64
hastanın (%80.0) sağ kulağına, 16 hastanın (%20.0) sol kulağına uygulanmış olduğu
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görüldü. Seksen hastanın 41’ine (%51.2) Medel, 10’una (%12.5) AB, 29’una
(%36.3) Cochlear marka implant uygulandığı saptandı. 29 hastada (%36.3) akraba
evliliği varlığı, 51 hastada ise (%63.7) akraba evliliği olmadığı görüldü.
İmplantasyon sonrası 45 hastanın (%56.2) 24 aydan önce, 35 hastanın ise (%43.8) 24
aydan sonra işitsel algı açısından takiplerinin yapılarak değerlendirildiği belirlendi.
İşitme cihazlı serbest alan ortalaması (500, 1000, 2000, 4000 Hz) 60 dB’in altında 24
hasta (%30) ve 60 dB’in üzerinde 56 hastanın (%70) varlığı tesbit edildi.
Postlingual dönemdeki hastaların ise cinsiyetinin, implantın hangi yöne
takıldığının, koklear implant markasının, işitme cihazı kullanım süresinin, tanı ile
implant arasında geçen sürenin incelendiği demografik değerlendirilme sonuçları
Tablo 4.2.’de verilmiştir.

Tablo 4.2. Postlingual hasta grubu demografik bulguları.
HASTA SAYISI
(n)
6
13

YÜZDE
(%)
31.6
68.4

CİNSİYET

E
K

İMPLANT
TARAFI
İMPLANT
MARKASI

Sağ
Sol
Medel
AB
Cochlear
Neurelec
<10
>10

13
6
6
6
6
1
11
8

68.4
31.6
31.6
31.6
31.6
5.2
58.0
42.0

<15
>15

8
11

42.0
58.0

19

100.0

İŞİTME CİHAZI
KULLANIM
SÜRESİ (YIL)
TANI-İMPLANT
ARASINDA
GEÇEN SÜRE
(YIL)
TOPLAM

Postlingual dönemde işitme kaybı gelişen 19 hastanın 13‘ü (%.68.4) kadın,
6’sı (%31.6) erkektir. Koklear implantın 13 hastanın (%68.4) sağ kulağına, 6
hastanın (%31.6) sol kulağına uygulanmış olduğu görülmüştür. Ondokuz hastanın
6’sına (%31.6) Medel, 6’sına (%31.6) AB, 6’sına (%31.6) Cochlear ve 1’ine
Neurelec (%5.2) marka implant uygulandığı saptanmıştır. İmplantasyon öncesi 11
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hastanın (%58.0) 10 yıldan kısa, 8 hastanın ise (%42.0) 10 yıldan fazla süre işitme
cihazı kullandığı belirlenmiştir. Hastaların tanı almasıyla, implantasyon arasında
geçen süre açısından değerlendirme yapıldığında; 11 hastaya (%58.0) 15 yıldan
fazla, 8 hastaya ise (%42.0) 15 yıldan az süre içinde implantasyon yapıldığı
belirlenmiştir.
Çalışmamızda prelingual dönemde konjenital işitme kayıplılar ile postlingual
dönemde işitme kaybı gelişmiş bireylerden oluşan gruplar arasında da işitsel algı
performans sonuçları istatistiki olarak karşılaştırılmıştır (Tablo 4.3.).

Tablo 4.3.

Prelingual ve postlingual işitme kayıplı bireylerin işitsel algı
performanslarının karşılaştırılması.
Prelingual
(n:80)

Postlingual
(n:19)

p değeri

Preop Ling

1.28±1.81

3.53±1.71

<0.001

Postop Ling

5.70±1.08

5.84±0.69

0.521

<0.001

<0.001

Preop MTP

4.55± 7.89

16.05±8.26

<0.001

Postop MTP

17.56±7.56

21.11± 4.92

0.022

<0.001

0.003

Preop MAIS

8.11±8.35

16.47± 10.96

0.004

Postop MAIS

33.25± 9.53

32.79± 9.08

0.552

<0.001

<0.001

p değeri

p değeri

p değeri

80’i prelingual dönemde konjenital işitme kayıplı, 19’u postlingual dönemde
işitme kaybına uğramış ve implant uygulanmış toplam 99 hastanın preoperatif ve
postoperatif işitsel algı test sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur (p<0.05).
Preoperatif ve postoperatif dönemde işitsel algı testleri uygulanan hastalarda
preoperatif dönemde uygulanan işitsel algı testlerinin tamamında anlamlı fark
görülürken (p<0.05) sadece MTP testinde operasyon sonrası takipte bu fark devam
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etmiş, Ling ve MAIS testlerinde ise iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmamıştır (p>0.05).
Prelingual dönemde 43’ü kız 37’si erkek olmak üzere toplam 80 hastanın
verilerine ulaşılmış Tablo 4.4.’de işitsel algı testlerinin preoperatif ve postoperatif
veriler ve kız -erkek cinsiyetleri açısında karşılaştırma sonuçları verilmiştir.

Tablo 4.4. Prelingual işitme kayıplı bireylerin preoperatif ve postoperatif
işitsel algı test bulgularının cinsiyet açısından karşılaştırılması.
Kız
(n:43)

Erkek
(n:37)

p değeri

Preop Ling

1.44±1.94

1.08±1.64

0.529

Postop Ling

5.61±1.16

5.81± 0.99

0.214

<0.001

<0.001

Preop MTP

5.00± 8.34

4.00± 7.49

0.657

Postop MTP

17.39± 7.90

17.73± 7.26

0.976

<0.001

<0.001

Preop MAIS

8.60±8.12

7.54± 8.69

0.266

Postop MAIS

32.74± 9.90

33.84± 9.18

0.619

<0.001

<0.001

p değeri

p değeri

p değeri

Kız ve erkek cinsiyeti açısından preoperatif ve postoperatif dönemdeki
Ling’in 6 ses testi, MTP testi ve MAIS envanteri sonuçları kıyaslandığında istatistik
olarak fark olmadığı görülmüştür (p>0.05).
Preoperatif ve postoperatif dönemlerde işitsel algı testleri uygulanan gerek kız
gerek erkek grubun ameliyat öncesi ve sonrası işitsel algı test sonuçlarında istatistiki
olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.005).
Prelingual dönemde işitme kaybı gelişen, toplam 80 hastanın 29’unda akraba
evliliği varlığı, 51 hastada ise akraba evliliği olmadığı saptanmıştır. Tablo 4.5.’de
işitsel algı testlerinin preoperatif ve postoperatif veriler ve akraba evliliği açısından
karşılaştırma sonuçları verilmiştir.
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Tablo 4.5. Prelingual işitme kayıplı bireylerin preoperatif ve postoperatif
işitsel algı test bulgularının akraba evliliği açısından
karşılaştırılması.
Akraba Evliliği
Var (n:29)

Akraba Evliliği
Yok (n:51)

p değeri

Preop Ling

1.11±1.73

1.37±1.86

0.586

Postop Ling

5.93± 0.26

5.58± 1.32

0.473

<0.001

<0.001

Preop MTP

4.00±7.19

4.69± 8.15

0.908

Postop MTP

17.07±8.74

17.81± 6.93

0.731

0.017

<0.001

Preop MAIS

8.36±8.15

7.98±8.54

0.686

Postop MAIS

34.54± 7.86

32.56± 10.32

0.552

<0.001

<0.001

p değeri

p değeri

p değeri

Preoperatif ve postoperatif dönemdeki Ling’in 6 ses testi, MTP ve MAIS
envanteri sonuçları açısından akraba evliliği olan ve olmayan grup arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmüştür (p>0.05).
Hem akraba evliliği olan hem de akraba evliliği olmayan hastalarda ameliyat
öncesi ve sonrası test sonuçlarında tüm işitsel algı testlerinde istatistiksel olarak
anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05).
Prelingual dönemde konjenital işitme kaybı olan 80 hastanın implantasyon
yaşına göre preoperatif ve postoperatif dönemde yapılan işitsel algı test sonuçlarının
karşılaştırmaları yapılmıştır (Tablo 4.6.) .
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Tablo 4.6. Prelingual işitme kayıplı bireylerin preoperatif ve postoperatif
işitsel algı test bulgularının implantasyon yaşı açısından
karşılaştırılması.
p değeri

12-24 Ay

24-36 Ay

37-48 Ay

48 Ay üstü

(n:20)

(n:20)

(n:20)

(n:20)

Preop Ling

0.50± 1.10

0.95± 1.67

1.10± 1.98

2.55± 1.79

0.002a,b,c

Postop Ling

5.95± 0.22

5.35± 1.59

5.75± 1.12

5.75± 0.91

0.338

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

Preop MTP

-

-

2.00± 6.16

7.10± 8.72

0.006c

Postop MTP

16.40±9.09

18.65± 6.13

16.45± 8.43

18.70± 6.41

0.861

-

-

<0.001

<0.001

Preop MAIS

4.65± 3.29

6.40±4.17

5.90± 6.77

15.50±11.74

0.008a,c

Postop MAIS

35.70±5.85

28.70± 12.85

32.95± 9.00

35.65±7.93

0.566

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

p değeri

p değeri

p değeri

a:12-24 ay ile 48 ay üstü arasında fark vardır. b: 26-36 ay ile 48 ay üstü arasında fark vardır.
c: 37-48 ay ile 48 ay üstü arasında fark vardır.

Dört ayrı yaş grubunda da uygulanan işitsel algı testlerinde ameliyat öncesi
ve sonrası test sonuçları yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır
(p<0.05).
İmplantasyon yaşı bakımından; preoperatif dönemde Ling testinde, 48 ay
üstü grup ile 12-24 ay arası grup, 26-36 ay arası grup ve 37-48 ay grup arasında
istatistiksel olarak fark görülmüştür (p<0.05). Postoperatif dönemde ise yaş grupları
karşılaştırıldığında istatistiksel olaraka anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).
MTP testi 24 ay üstü çocuklara uygulanabilen bir test bataryası olduğundan
elimizde 37 ay üstü çocuklarla ilgili veri bulunmakta olup, karşılaştırmalar 37 ay ve
üzerinde implantasyon yapılmış çocukların verileriyle yapılabilmiştir.
İmplantasyon yaşı bakımından; preoperatif dönemde MTP testinde 48 ay üstü
grup ile 37-48 ay arası grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görülmüştür
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(p<0.05). Postopertif MTP sonuçları yaş grupları arasında karşılaştırıldığında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).
İmplantasyon yaşı bakımından; preoperatif dönemde MAIS testi uygulanan
48 ay üstü grup ile 12-24 ay ve 37-48 ay arası grup arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark görülmüştür (p<0.05). Ameliyat sonrası MAIS sonuçları yaş grupları
arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).
Prelingual dönemde implantasyon yapılan hastalar implantasyon öncesi
işitme cihazı kullanmış ve yapılan işitme cihazlı serbest alan testlerinde hastaların
24’ünün serbest alan ortalamaları 60 dB’den az, 56’sının 60dB’den çok olduğu tespit
edilmiştir. Tablo 4.7.’de işitsel algı test bulgularının preoperatif ve postoperatif
verilerinin işitme cihazlı serbest alan ortalamaları açısından karşılaştırmaları
verilmiştir.

Tablo 4.7. Prelingual işitme kayıplı bireylerin preoperatif ve postoperatif
işitsel algı test bulgularının işitme cihazlı serbest alan ortalaması
açısından karşılaştırılması.
<60dB ( n:24)

>60dB ( n:56)

p değeri

Preop Ling

2.79±1.93

0.63± 1.30

<0.001

Postop Ling

5.79±0.83

5.66± 1.18

0.724

<0.001

<0.001

Preop MTP

7.94± 9.11

2.04± 5.87

0.016

Postop MTP

20.58±6.01

16.25± 7.83

0.002

<0.001

<0.001

Preop MAIS

15.79±10.30

4.82± 4.37

<0.001

Postop MAIS

34.41±7.80

32.75± 10.21

0.893

<0.001

<0.001

p değeri

p değeri

p değeri

47

Preoperatif dönemde işitme cihazı kullanan ve işitme cihazlı serbest alan
ortalaması gerek 60dB’in altında gerekse 60dB’in üstünde olan hastaların tamamında
operasyon öncesi ve sonrası uygulanan işitsel algı testlerinin tümünde istatistiksel
olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05).
Preoperatif dönemde, 60dB altı ve üstü işitme cihazlı serbest alan
ortalamasına sahip hastalarda, işitme cihazlı ortalamanın tüm işitsel algı testlerinde
istatistiksel olarak anlamlı farka sebep olduğu görülmüştür (p<0.05)
Postoperatif dönemde ise 60dB altı ve üstü işitme cihazlı ortalamaya sahip
hastalarda MTP test sonucunda istatistiksel olarak anlamlı fark saptanırken (p<0.05),
Ling ve MAIS testlerinde istatistiksel olarak fark olmadığı görülmüştür (p>0.05).
Prelingual dönemde konjenital işitme kaybı olan toplam 80 hastanın implant
markasına göre işitsel algı test bulgularının karşılaştırılması yapılmış sonuçlar Tablo
4.8.’de verilmiştir.

Tablo 4.8. Prelingual işitme kayıplı bireylerin preoperatif ve postoperatif
işitsel

algı

test

bulgularının

implant markası

açısından

karşılaştırılması.
Medel (n:41)

AB (n:10)

Cochlear (n:29)

p değeri

Preop Ling

1.19±1.90

1.60± 2.01

1.28± 1.65

0.701

Postop Ling

5.71± 1.03

5.30± 1.89

5.85±.076

0.477

<0.001

0.007

<0.001

Preop MTP

3.80±7.49

8.67± 10.58

3.86± 7.24

0.438

Postop MTP

17.24±8.05

17.50± 7.09

18.00± 7.20

0.875

<0.001

0.028

0.002

Preop MAIS

6.85± 7.13

12.80± 12.46

8.28± 8.02

0.341

Postop MAIS

33.71±9.45

30.70±12.05

33.48± 8.90

0.481

<0.001

0.005

<0.001

p değeri

p değeri

p değeri
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Tüm implant markalarında implantasyon öncesi ve sonrası uygulanan işitsel
algı test sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmiştir (p<0.05).
Farklı markalarla implanlandırılmış hastaların preoperatif ve postoperatif
dönemde ayrı ayrı yapılan karşılaştırmalarında ise uygulanan implant markasının
işitsel algı test sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı fark yaratmadığı görülmüştür
(p>0.05).
Prelingual işitme kayıplı hastalarda işitsel algı testlerinin preoperatif ve
postoperatif verileri, implantın uygulandığı taraf açısından karşılaştırılmış sonuçlar
Tablo 4.9.’da verilmiştir.

Tablo 4.9. Prelingual işitme kayıplı bireylerde preoperatif ve postoperatif
işitsel algı test bulgularının implantın uygulandığı taraf açısından
karşılaştırılması.
Sağ (n:64)

Sol (n:16)

p değeri

Preop Ling

1.2±1.79

1.50± 1.93

0.494

Postop Ling

5.63±1.12

6.00± 0.00

0.139

<0.001

<0.001

Preop MTP

3.41±7.12

7.55± 9.32

0.308

Postop MTP

17.13±7.85

19.25± 6.20

0.500

<0.001

0.005

Preop MAIS

7.63±6.84

10.06± 12.89

0.612

Postop MAIS

32.66±9.77

35.63± 8.81

0.163

<0.001

<0.001

p değeri

p değeri

p değeri

49

Prelingual işitme kayıplı bireylerde implantın uygulandığı taraf açısından
karşılaştırılma yapıldığında işitsel algı testlerinin tümünde preoperatif ve postoperatif
bulgular arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05).
İmplantın

uygulandığı

taraf

açısından

işitsel

algı

becerileri

değerlendirildiğinde ise tercih edilen tarafın hiçbir testte istatistiksel açıdan anlamlı
fark yaratmadığı görülmüştür (p>0.05).
Prelingual işitme kayıplı bireylerde preoperatif ve postoperatif işitsel algı test
bulgularının implantasyon sonrası değerlendirme sürelerine göre karşılaştırılma
sonuçları Tablo 4.10.’da verilmiştir.

Tablo 4.10. Prelingual işitme kayıplı bireylerin preoperatif ve postoperatif
işitsel algı test bulgularının implant sonrası değerlendirme süresi
açısından karşılaştırılması.
< 24Ay (n:45)

>24Ay (n:35)

Preop Ling

1.80±2.04

0.60± 1.17

Postop Ling

5.60±1.23

5.83± 0.86

<0.001

<0.001

Preop MTP

6.35±8.95

2.21±3.77

Postop MTP

17.38±7.90

17.77± 7.21

<0.001

0.002

Preop MAIS

10.67±9.84

4.83± 4.13

Postop MAIS

31.09±10.37

36.03± 7.60

<0.001

<0.001

p değeri

p değeri

p değeri

p değeri

0.264

0.953

0.004

İmplantasyon sonrası 24 aydan kısa ve uzun süre içinde işitsel algı becerileri
değerlendirilen hastaların tamamında operasyon öncesi ile operasyon sonrası
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05).
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İmplantasyon sonrası yapılan değerlendirmenin operasyon sonrası takibin 24
aydan uzun veya kısa olması, sadece MAIS testinde istatistiki açıdan fark
yaratmışken (p<0.05), Ling ve MTP testlerinde implantasyon sonrası takip süresi
istatistiki açıdan anlamlı bir farka sebep olmamıştır (p>0.05).
Postlingual dönemde 13’ü kız 6’sı erkek olmak üzere toplam 19 hasta ile
çalışılmış, işitsel algı testlerinin preoperatif ve postoperatif sonuçları ve kız -erkek
cinsiyetleri açısından karşılaştırmaları Tablo 4.11.’de verilmiştir.

Tablo 4.11. Postlingual işitme kayıplı bireylerin preoperatif ve postoperatif
işitsel algı test bulgularının cinsiyet açısından karşılaştırılması.
Kız (n:13)

Erkek (n:6)

p değeri

Preop Ling

3.46±1.71

3.67±1.86

0.831

Postop Ling

5.77±0.83

6.00±0.00

0.831

0.001

0.026

Preop MTP

17.31± 8.56

13.33± 7.55

0.072

Postop MTP

21.54± 4.58

20.17± 5.95

0.831

0.032

0.027

Preop MAIS

16.15±11.44

17.17± 10.82

0.765

Postop MAIS

32.15±9.78

34.17± 8.02

0.639

0.001

0.028

p değeri

p değeri

p değeri

Postlingual dönemde işitme kaybına uğramış hem kız hem erkek hastaların
preoperatif ve postoperatif dönemde uygulanan işisel algı testleri sonuçlarında
istatistiki olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05).
Postlingual hastalarda, cinsiyetin gerek preoperatif ve gerekse postoperatif
dönemde işitsel algı testlerinde fark yaratmadığı görülmüştür (p>0.05).
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Postlingual dönemde işitme kaybı gelişmiş bireylerde preoperatif ve
postoperatif işitsel algı test bulgularının işitme cihazı kullanım süreleri açısından
karşılaştırılması Tablo 4.12.’de verilmiştir.

Tablo 4.12. Postlingual işitme kayıplı bireylerin preoperatif ve postoperatif
işitsel algı test bulgularının işitme cihazı kullanma süreleri
açısından karşılaştırılması.
< 10Yıl (n:11)

>10Yıl (n:8)

p değeri

Preop Ling

3.64±1.63

3.38±1.92

0.904

Postop Ling

6.00±0.00

5.63± 1.06

0.657

0.003

0.011

Preop MTP

16.27±8.39

15.75± 8.65

0.778

Postop MTP

21.82± 4.85

20.13± 5.17

0.442

0.005

0.176

Preop MAIS

13.91±11.03

20.00± 10.50

0.395

Postop MAIS

33.00± 9.06

32.50± 9.74

0.968

0.003

0.012

p değeri

p değeri

p değeri

Preoperatif dönemde postlingual işitme kayıplı bireylerde oprerasyon öncesi
ve sonrası yapılan Ling’in 6 ses testi ve MAIS envanteri sonuçlarının
karşılaştırılması sonucunda;
10 yıldan kısa ve 10 yıldan uzun süre işitme cihazı kullananlarda istatistiksel
olarak anlamlı fark görülürken ( p<0.05) sadece 10 yıldan uzun süre işitme cihazı
kullandıktan sonra implantasyon yapılan postlingual hastalarda operasyon öncesi ve
sonrası uygulanan MTP test arasında istatistiki açıdan fark bulunmamıştır (p>0.05).
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Postlingual hastalarda operasyon öncesi veya sonrası yapılan işitsel algı
testlerinin hiçbirinin sonucunda 10 yıldan uzun veya kısa işitme cihazı kullanmanın
istatistiki olarak fark yaratmadığı görülmüştür (p>0.05).
Postlingual dönemde işitme kaybına uğramış bireylerin; 8’i 15 yıldan önce,
11’i 15 yıldan daha sonraki sürede implant uygulanmıştır (tanı ile implantasyon
arasında geçen süre) Tablo 4.13.’de işitsel algı test bulgularının preoperatif ve
postoperatif bulgular ve işitme cihazı kullanım süreleri açısından karşılaştırılma
sonuçları verilmiştir.
Tablo 4.13. Postlingual işitme kayıplı bireylerde preoperatif ve postoperatif
işitsel algı test bulgularının tanı ile implantasyon arasında geçen
süre açısından karşılaştırılması.
< 15 Yıl (n:8)

>15 Yıl (n:11)

p değeri

Preop Ling

3.88±1.64

3.27±1.79

0.492

Postop Ling

6.00±0.00

5.73± 0.90

0.778

0.010

0.003

Preop MTP

14.75± 9.19

17.00± 7.84

0.272

Postop MTP

21.00± 5.56

21.18± 4.69

0.968

0.011

0.065

Preop MAIS

17.13±10.83

16.00± 11.55

0.657

Postop MAIS

34.00± 6.95

31.91± 10.62

0.904

0.012

0.003

p değeri

p değeri

p değeri

Postlingual hastalarda, tanı ile implantasyon arasında 15 yıldan kısa veya
uzun süre geçmesinin yapılan Ling ve MAIS testlerinde istatistiksel olarak anlamlı
fark yarattığı görülürken ( p<0.05) sadece 15 yıldan uzun süre içinde implant yapılan
postlingual hastalarda operasyon öncesi ve sonrası uygulanan MTP testinde fark
bulunmamıştır (p>0.05).
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Postlingual hastaların operasyon öncesi veya sonrası yapılan işitsel algı
testlerinin hiçbirinde 15 yıldan uzun veya kısa süre içinde tanı alarak operasyon
geçirmelerinin istatistiksel olarak fark yaratmadığı görülmüştür (p>0.05).
Postlingual dönemde işitme kaybı gelişen toplam 19 hastanın 6’sına Medel,
6’sına AB, 6 ‘sına Cochlear ve 1’ine Neurelec marka implant uygulanmıştır.
Neurelec uygulanmış 1 hasta ile istatistiki açıdan yeterli veri elde edilemeyeceğinden
hesaplamalar yapılırken bu hasta çalışma dışı bırakılmış veriler Tablo 4.14.’de
gösterilmiştir.
Tablo 4.14. Postlingual işitme kayıplı bireylerde preoperatif ve postoperatif
işitsel

algı

test

bulgularının

implant markası

açısından

karşılaştırılması.
Medel (n:6)

AB (n:6)

Cochlear (n:6)

p değeri

Preop Ling

3.50±1.76

3.50± 1.38

4.00± 2.00

0.319

Postop Ling

6.00±0.00

6.00± 0.00

6.00±0.00

1.000

0.024

0.026

0.024

Preop MTP

13.00±10.51

17.00±6.48

17.33±8.62

0.632

Postop MTP

21.83± 4.83

20.83± 5.00

22.00±4.90

0.867

0.043

0.042

0.027

Preop MAIS

12.00±10.64

19.17± 10.52

20.00±11.78

0.284

Postop MAIS

36.33±4.13

32.67± 10.34

32.67± 8.91

0.922

0.028

0.027

0.028

p değeri

p değeri

p değeri

Farklı marka implant takılan postlingual hastaların, her üç marka implant için
ameliyat öncesi ve sonrası işitsel algı test sonuçları arasında istatsitiksel olarak fark
saptanırken (p<0.05), implantasyon sonrasında implant markasının işitsel algı test
bulgularında istatistiksel olarak fark yaratmadığı görülmüştür (p>0.05).
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Postlingual dönemde 13’ü sağ 6’sı sola implant uygulanmış toplam 19 hasta
ile çalışılmış Tablo 4.15. ’de işitsel algı testlerinin preoperatif ve postoperatif verileri
ve implantın uygulandığı taraf açısından karşılaştırılması verilmiştir.

Tablo 4.15. Postlingual işitme kayıplı bireylerin preoperatif ve postoperatif
işitsel algı test bulgularının implantın uygulandığı taraf açısından
karşılaştırılması.
Sağ (n:13)

Sol (n:6)

p değeri

Preop Ling

3.77±1.59

3.00± 2.00

0.416

Postop Ling

5.77±0.83

6.00± 0.00

0.831

0.001

0.026

Preop MTP

17.77±6.65

12.33± 10.75

0.579

Postop MTP

22.23±4.11

18.67± 6.02

0.282

0.033

0.027

Preop MAIS

17.62±11.46

14.00± 10.30

0.368

Postop MAIS

35.46±7.55

27.00± 10.08

0.072

0.001

0.028

p değeri

p değeri

p değeri

Postoperatif dönemde sağ ve sol kulağına implant uygulanmış postlingual
hastaların ameliyat öncesi ve sonrası işitsel algı test bulguları arasında işitsel
performans bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05).
Postlingual hastaların, işitsel algı test sonuçlarında impantlandırma tarafının
istatistiksel olarak farka sebep olmadığı bulunmuştır (p>0.05).
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5. TARTIŞMA

Bu çalışmada; prelingual ve postlingual dönemde işitme kaybı gelişmiş ve
koklear implant uygulanmış hastaların, preoperatif ve postoperatif dönemde
uygulanan işitsel algı test sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesinde, Mayıs 2005Mayıs 2015 tarihleri arasında koklear implant uygulanmış 224 hastanın preoperatif
ve postoperatif dosyaları incelenmiştir.
Kokleanın gelişimini normal işiten bebekte doğumda tamamlamış olduğu
bilinmektedir. İşitsel sinir sisteminin maturasyonu ise bu dönemde henüz
tamamlanmamıştır. Bebeğin işitsel sinir sistemi akustik uyarılara bağlı olarak zaman
içinde gelişmekte ve bu sırada sinirsel bağlantıların olgunlaşması ve miyelizasyonu
erken çocukluk döneminde beyin sapı seviyesindeyken, ileri dönemde ise serebral
kortekste gerçekleşmektedir (87).
İşitme ve lisanı öğrenmenin doğumdan hemen sonra başladığı ve dört yaş
civarında büyük ölçüde tamamlandığı bilinmektedir. Bu sebeple işitme tarama
sonucuna bakılmaksızın bebeklerin işitsel davranış ve iletişim becerileri açısından
gelişimleri gözlem altında tutulmalıdır. Bu dönemde nöroplastik faaliyetler
maksimum düzeyde olup uyarılar hızlı şekilde tüm nöronlarca ilgili merkezlere
taşınmakta, yerleştirilmekte ve kodlanmaktadır. İlgili merkezlerde entegrasyon
başlamakta ve bu aktivite doğumdan itibaren sürmektedir(74). Erken çocukluk
döneminde işitsel sisteme giren duyular kesintiye uğrarsa bu dönemde santral işitme
sisteminde nöronlar morfolojik ve fonksiyonel özellikler açısından bozulmaktadır.
Ses uyaranı kortekse ulaşmazsa çocuğun (işitsel algısının geri kalmasına bağlı
olarak) konuşma ve dil becerileri olumsuz yönde etkilenir.Bu olumsuz etkilerin
ortadan kaldırılması için işitsel uyaranın sağlanması gerekir. İşitsel uyaranın
sağlanması için kritik dönemde çocuğun işitme kaybı tanısının konup uygun
amplifikasyon sağlanması önem taşır. Doğru zamanda yapılan uygun amplifikasyon
ve işitme eğitimi bebeklerin konuşma ve dil gelişimini olumlu yönde etkiler (88).
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Kulağa ulaşan ses enerjisini mikrofon aracılığı ile alan işitme cihazları kişinin
ihtiyacı doğrultusunda gerekli amplifikasyonu yapar ve akustik ses enerjisi olarak iç
kulağa ulaşmasını sağlar. Bazı işitme kayıpları öylesine ileridir ki kuvvetli işitme
cihazları ile yeterli fayda görülemez ve bu hastalara başka sensör yardım gerekir, bu
yardım ancak koklear implant ile sağlanabilmektedir. Elektrik akımı yoluyla
elektriksel sinyalleri çevirerek kullanan, hastanın sınırlı da olsa var olan sinir
liflerini direkt uyaran bu elektronik cihazlar sayesinde hastaların sesleri algılaması
sağlanabilmektedir (89).
Koklear implant uygulanan hastaların işitsel algı ve dil gelişimlerinin
değerlendirildiği yayınları incelediğimizde Saintz; MTP ve LIP testleri, Allum ve
ark.nın; MAIS ve MTP’i, Anderson; MAIS, MTP, MUSS ve LIP testlerini,
Gstoettner ve arkadaşları; GASP, MTP, LIP testlerini, Baumgartner ise GASP, açık
uçlu ve kapalı uçlu testleri, MTP, LIP’i kullandıkları görülmüştür (90,91).
Bu çalışmada konjenital prelingual işitme kayıplı ve postlingual işitme
kayıplı koklear implant uygulanan hastaların preoperatif ve postoperatif takiplerinde
yapılmış olan Ling’in 6 ses, MTP testi ve MAIS skorları retrospektif olarak
değerlendirilmiştir. Ayrıca, prelingual ve postlingual dönemde impantlandırılmış
hastaların preoperatif ve postoperatif işitsel algı test sonuçlarının istatistiksel olarak
karşılaştırılması yapılmıştır.
Çalışmamızda prelingual ve postlingual işitme kayıplı bireylerde, preoperatif
ve postoperatif test sonuçları karşılaştırıldığında tüm testlerde anlamlı fark
bulunmuştur (p<0.05).
Koklear implant etkinliği kabul edilmiş bir yöntemdir. İleri ve çok ileri
derecede işitme kayıplarının (re)habilitasyonunda en iyi yöntem olup çocuk
hastalarda dil gelişimi için önemli olan kritik periyod kaçırılmadan ya da erişkin
hastalarda

işitme

kaybı

süresi

çok

uzamadan

koklear

implantasyon

gerçekleştirilmelidir (29).
Preoperatif veriler açısından bakıldığında prelingual ve postlingual işitme
kayıplı tüm hastalar arasında Ling, MTP testleri ve MAIS skorunda anlamlı fark
bulunmuştur (p<0.05).
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Postoperatif veriler incelendiğinde ise bu iki grup arasında sadece MTP
testinde anlamlı fark bulunurken

(p<0.05), Ling testinde ve MAIS skorlarında

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).
Prelingual ve postlingual işitme kayıplı bireyler arasında preoperatif MTP,
Ling testi ve MAIS skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcutken
postoperatif sonuçlar karşılaştırıldığında iki grup arasında sadece MTP test
sonuçlarında anlamlı fark bulunması prelingual bireylerin koklear implant
uygulaması ile Ling testi ve MAIS skorlarında postlingual bireylerin performansını
yakaladığını göstermektedir.
Ling’in 6 ses testinde konuşma frekanslarında sesleri duyma ve tanımanın,
MAIS envanterinde ise dinlemenin başlaması, sesi fark etme ve seslere anlam
verebilme becerilerinin değerlendirildiği ve bu değerlendirmelerin daha çok sesi
duyma ve tanıma becerisine yönelik oldukları bilinmektedir. MTP testinin ise tek, iki
ve çok heceli kelimeleri tanıma becerisinin değerlendirildiği (58) bir test olduğu
düşünülürse postlingual işitme kayıplıların operasyon öncesinde de sonrasında da
yüksek MTP skorlarına ulaşmış olması son derece doğaldır. Bu durumun küçük
çocukların sınırlı kognitif becerilere sahip olması ve bunun yansıması nedeniyle
olduğu düşünülebilir. Ancak koklear implant kullandıktan sonra bu çocukların
postlingual işitme kayıplı bireyleri yakaladıkları söylenebilir (89)
Koklear implant kullanıcılarında dil becerisini ve konuşma algı becerisinde
gelişim pekçok değişkene bağlıdır. Kaynaklar incelendiğinde bu değişkenlerin;
işitme kaybı tanı yaşı, implantasyon yaşı, işitme cihazı kullanılmadan işitme kayıplı
geçen süre, işitme kaybının sebebi, hastanın cinsiyeti, uygulanan koklear implantın
markası,

implantın

uygulandığı

taraf,

implantın

kullanım

süresi

olduğu

görülmektedir (92,93).
Prelingual dönemde işitme kaybı gelişen hastalarda; tüm işitsel algı
testlerinde preoperatif ve postoperatif veriler karşılaştırıldığında istatistiki açıdan
anlamlı fark saptanmış (p<0.05) olması koklear implantın bu bireylerde etkili bir
tedavi olduğunu göstermektedir.
Normal işitmeye sahip olan çocukta, dil becerileri ve konuşma kazanımının
yaşamın ilk aylarından itibaren başladığı belirtilmektedir, bebeğin doğumundan
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yetmişiki saat sonra çevre seslerini algılamaya başlaması ile işitsel algı yeteneği
gelişme sürecine girmektedir (94). Erken yaşta implantasyonda, çocuğun santral
işitsel yollardaki nöral cevabı değişmekte ve buna bağlı erken iletişim becerileri de
gelişmektedir (95). İşitme kaybının santral sistem üzerindeki olumsuz etkilerini en
aza indirmek için erken dönem amplifikasyon ve rehabilitasyon büyük önem
taşımaktadır. Bunlar sağlandığında implantlı çocuklar normal çocukların işitsel ve dil
gelişimini yakalayabilmektedir (85, 87, 90, 95).
6, 9, 12 aylık, işitme kaybı olmayan 14 kız ve 14 erkek bebeğin dahil edildiği
bir çalışmada, serbest oyun sırasında çocukların etkileşimleri gözlenmiştir (96).
Oyuncak varlığında iletişim sırasında cinsiyet farkı gözlenmemiş, annelerin sadece
konuşarak kurdukları iletişimde; kızların sözel uyaranlara, erkeklerin ise görsel
uyaranlara daha çok tepki verdikleri dikkat çekmiştir. Annelerin kız çocukları ile
daha çok işitsel erkek çocukları ile ise daha çok dokunsal iletişim kurdukları
görülmüştür. Dildeki sesleri öğrenmek bebekler dili öğrenmeye başlamasının ilk
aşamasıdır, sesler hecelere, kelimelere, cümlelere ve dili tam olarak anlamalarına
dönüşür, kendini ifade süreci içinde bu sıra değişmemektedir (96).
Çalışmamızda, 43’ü kız, 37’si erkek, 80 hastanın preoperatif ve postoperatif
işitsel algı testlerinde cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmamıştır (p>0.05).
Çalışmamızda implantasyon öncesinde ve implantasyon sonrasında işitsel
algıda cinsiyetin etkisi olmadığı görülmüştür.
Bizim çalışmamızdan farklı olarak, O’Neill ve ark. kızların erkeklere oranla
daha hızlı gelişim gösterdiğini bildirmiştir (92).

Özdemir ve Öz’de bizim

sonuçlarımıza benzer şekilde işitsel algı test sonuçlarında cinsiyetin istatistiki olarak
anlamlı bir fark yaratmadığını bildirmişlerdir (55,97).
Toplumumuzda akraba evliliği sebebi ile sağlıklı kişilerin genlerinde
taşıdıkları hastalıkları çocuklarına aktarılması karşımıza çıkan önemli bir sorun halini
almıştır. Kan bağı olanlar daha fazla ortak gen taşımaktadır. Akraba evliliği yapan
toplumlarda özürlü doğum riski diğer toplumlara göre iki kat artıp % 8-9’ları
bulmaktadır (98). İşitme kayıplarına kalıtsal nedenli sebebi ile akraba evliliğinin yol
açtığı belirtilmektedir. İşitme engelli öğrencilerin %30'unun işitme kayıplı akrabaları
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olduğu belirlenmiştir. Thorsen, Ovesen ve Devantier (2009), işitme kayıplarının
%60’ının sorumlusu genetik faktörlerdir ve doğumda veya erken çocukluk
döneminde ortaya çıkabildiği belirtilmektedir (99,100). Türkiye İstatistik Kurumu
verilerine göre Türkiye’de akraba evliliği oranı % 20.9 (101) iken bizim çalışmamıza
dahil olan prelingual dönemdeki toplam 80 hastanın 29’unda (%36.3) aileden alınan
hikayede akraba evliliği varlığı saptanmıştır.
Ling’in 6 ses, MTP testleri ve MAIS envanterinin tamamında akraba evliliği
olan ve olmayan tüm gruplarda preoperatif ve postoperatif test sonuçlarında anlamlı
fark tespit edilmiştir (p<0.005). Her bir testin ayrı ayrı preoperatif ve postoperatif
sonuçları akraba evliliği olan ve olmayan gruplarda incelendiğinde ise istatistiki
olarak fark bulunmamıştır (p>0.05).
Bu veriler ışığında akraba evliliğinin; işitsel algı testlerinde gerek
implantasyon öncesinde gerekse implantasyon sonrasında bir farka sebep olmadığı
sonucunun çıkartılabileceği düşünülmektedir. Ancak akraba evliliğinin işitme kaybı
açısından önemli bir risk faktörü olduğu bilinmektedir.
Pediatrik hasta grubunda implantasyon yaşı işitme kaybı tanısının konması ile
büyük ölçüde paralellik göstermektedir. Bu da ülkemizde yapılmakta olan yeni
doğan işitme taramaları ile hız kazanmıştır Bolat ve Genç’in 2012 yılında
yayınladıkları

çalışmalarında

(102);

2004

yılında

ulusal

program

olarak

uygulanmaya başlayan yeni doğan işitme taramasının son beş yıldaki işitme kaybı
oranı 2.2/1000 olarak bildirilmiştir. De Capua ve ark.’nın bildirdiği tarama programı
sonucu tanı yaşı 3aydır (103). Joint Committee on Infant Hearing’in 2007 yılında
yaptığı açıklamada ilk tarama testinden ve onu takip eden tarama testlerinden
geçemeyen bebeklere 3. ayını doldurmadan, işitme kaybının varlığını kesinleştirmek
için uygun medikal ve odyolojik değerlendirilmelerin yapılması gerektiği
bildirilmiştir. Tanı almış bebeklerin de en kısa sürede (6. ayı geçmeden) erken
müdahale hizmetlerini almaları gerektiği vurgulanmıştır (104,105).Bu noktada
hastanın koklear implantasyon yaşı implanttan alacağı yararı etkileyen en önemli
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (106,107).
Çalışmamızda implantasyon yaşı bakımından incelenme yaptığımızda;
preoperatif dönemde Ling testinde, 48 ay üstü grup ile 12-24 ay arası grup, 25-36 ay
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arası grup ve 37-48 ay arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05).
Postoperatif dönemde ise yaş grupları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmamıştır (p>0.05).
Ling’in 6 ses testi, konuşma frekanslarındaki alçak, orta ve yüksek frekansları
temsil eden fonemlerin duyulmasını ve tanınmasını içeren bir testtir. İşitsel sistemin;
fonksiyon bütünlüğü, frekans seçiciliği ve çapraz korelasyon mekanizmaları 48 ay
üstünde yetişkinler gibi fonksiyon göstermektedir (92, 93,107). 48 ay ve üzeri
grubun operasyon öncesi diğer yaş grupları ile arasında fark tespit edilme sebebinin
bu olduğu düşünülmektedir. Operasyon sonrası takipte ise tüm yaş grupları
maksimum skorlara ulaşmış ve birbirini yakalamıştır.
MTP testi 24 ay üstü çocuklara uygulanabilen bir test olduğundan elimizde
37 ay üstü çocuklarla ilgili veri bulunmakta olup, karşılaştırmalar 37 ay ve üzerinde
implant uygulanan çocukların verileriyle yapılabilmiştir.
İmplantasyon yaşı bakımından; preoperatif dönemde MTP testi uygulanan 48
ay üstü grup ile 37-48 ay arası grupta istatistiksel olarak fark görülmüştür (p<0.05).
Postopertif MTP sonuçları yaş grupları arasında karşılaştırıldığında istatistiksel fark
bulunmamıştır (p>0.05).Buradan da operasyon sonrası takipte gruplar arası farkın
kapandığı anlaşılmaktadır.
İmplantasyon yaşı bakımından; preoperatif dönemde MAIS testi uygulanan
48 ay üstü grup ile 12-24 ay ve 37-48 ay arası grupta istatistiksel fark görülmüştür
(p<0.05). Ameliyat sonrası MAIS sonuçları yaş grupları arasında karşılaştırıldığında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).
Özdemir, yaptığı çalışmada çalışma grubunu ≤ 60 ay ve >60 ay olarak iki
gruba ayırmış I. Grubun II. Gruba oranla çok daha düşük skorlar elde ettiğini ancak
bunun

yaşa

bağlı

olarak

farklı

kognitif

ve

mental

yeteneklerinden

kaynaklanabileceğini, implant deneyimi ve implantlı geçen süre arttıkça küçük yaş
grubunun büyük yaş grubunu yakaladığını belirtmiştir (55,107). MTP test sonuçları
başlangıçta düşük skorlarda iken ilk implant ayarı sonrası 1. ve 3. aylarda hızla
yükseldiği, 18. aydan sonra ise en üst düzeye yaklaştığının saptandığı belirtilmiştir.
Operasyon yaşı 60 aydan küçük hastaların da yaşca daha büyük olan grubu 12. ayda
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yakaladığı belirtilmiştir (55). Anderson erişkin grubu yakalama ayını 18 ay şeklinde
saptamıştır (107).
Literatür,

implantasyon

yaşı

açısından

incelendiğinde

tüm

veriler

implantasyon yaşı küçüldükçe implanttan alınan verimin arttığı yöndedir.
İmplantasyon yaşı büyüdükçe bu çocukların performansının küçük yaşta implant
olan çocukların performansından geri kaldığı açıklanmıştır (91). Başka kaynaklarda
da işitme kaybı tanısı erken dönemde konan çocukların gelişmelerinin geç tanı
konanlara göre daha iyi olduğu ve normal işiten akranlarına yakın performans
sergiledikleri bildirilmiştir(108). Dil gelişimi ile tanı yaşı, cihaz kullanma yaşı ve
işitsel eğitime başlama yaşı arasında pozitif bir ilişki olduğu bilinmektedir (109).
Bizim çalışmamızda, ameliyat öncesi işitsel algı değerlendirmesinde 48 ay ve
üstü çocuklarda işitsel algı skorlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Bunu

işitsel sistemin nöro-maturasyonuna bağlamak ve 48 ay ve üstü olan hastaların işitme
cihazı ile takibi yapılan hastalar olduğu, bu süreçte belirli bir işitsel algı gelişimine
ulaştıkları gözden kaçırılmamalıdır. Preoperatif dönemde farklı yaş grupları arasında
işitsel algı testlerinde farklılıklar olsa da, implantasyon sonrası takiplerde yaş
grupları arasındaki farkın kapandığı görülmektedir.
Literatür, işitme cihazı ve serbest alanda yapılan cihazlı işitme seviyeleri
açısından incelendiğinde konjenital işitme kayıplı bebeğe en geç 6 aylıkken uygun
işitme cihazı ile amplifikasyon sağlanıp, hemen sonrasında da işitsel eğitime
başlandığı zaman çocuğun dil ve konuşma gelişiminin daha geç cihazlanan
yaşıtlarına göre daha iyi olduğu belirtilmiştir (108).
İşitsel algı gelişimi ile santral sistemin plastisitesi arasında önemli bir
ilişkinin vardır ve erken dönemde sağlanan amplifikasyon işitme kayıplı çocukların
bu becerilerini daha hızlı geliştirmektedir. Amplifikasyonun yeterli olmadığı
durumda prelingual dönemde işitme kaybı olan çocuğun işitsel uyaranlardan yoksun
kalması ve bu sürenin uzaması santral sistemi daha yoğun dejeneratif etkilere maruz
bırakarak işitsel algının gelişememesine sebep olmaktadır (58).
İşitme cihazı amplifikasyonun yeterli olup olmadığı işitsel algı gelişiminde
son derece önemlidir. İşitme cihazının 60dB’den daha iyi bir amplifikasyon
sağlaması gerekmektedir (29). Şüphesiz işitme cihazı ile yeterli amplifikasyon
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sağlanamadığı durumda gecikmeden koklear implanta karar verilmesi işitsel algı
gelişimi açısından büyük önem taşır. Koklear implant öncesi rezidüel işitmenin
kullanımı ne kadar iyi olursa koklear implant sonrası çocukların konuşma ve lisan
gelişmelerinin de o derecede desteklendiği belirtilmiştir (58). Unutulmaması gereken
bir nokta da koklear implant açısından değerlendirilen hastalarda birden çok
parametrenin aynı anda değerlendirildiğidir. Bireye sağlanan amplifikasyonun
yanında işitsel algı, alıcı-ifade edici dil gelişim durumu, amplifikasyonun yeterli
göründüğü şartlarda dahi, yaşıtlarının gerisinde kalmasına sebep oluyorsa hastaya
implant uygulanmasının daha yerinde olduğuna karar verilebilmektedir. Yücel ve
ark. işitme kayıplı çocukların işitsel algı becerilerinin işitsel yoksunluk nedeni ile
yavaş geliştiğini ve daha çok farklı uyarana ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir
(109).
Çalışmamızda prelingual dönemde işitme kaybı tanısı alan ve işitme cihazı
uygulanıp, işitme cihazlı serbest alan ortalamaları 60 dB’den yüksek ve 60dB’den
düşük olan gruplar arasında preoperatif ve postoperatif dönemde yapılan Ling, MTP
ve MAIS skorlarının tamamında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur
(p<0.05).
Aynı grupta operasyon öncesi dönemde amplifikasyonun öneminin bir
sonucu olarak Ling, MTP ve MAIS skorlarında işitme cihazlı serbest alan
ortalamaları 60dB’ in altında veya üstündeki gruplar arasında istatistiki yönden
anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Bu bağlamda yeterli amplifikasyonun büyük
önem taşıdığı anlaşılmış ve bizim sonuçlarımızla da paralellik göstermiştir.
İleri-çok ileri derecede işitme kaybı olan bireylerde amplifikasyon önem
taşıdığından bu konu ile ilgili farklı çalışma yapılmıştır. Çok erken yaşta koklear
implant olmuş ve uygun rehabilitasyon almış çocukların, çok ileri işitme kaybı olan
ve işitme cihazı kullanan çocuklara oranla konuşma ve dil yeteneklerinde daha üstün
performans gösterdikleri saptanmıştır (110). Erken yaşta konulan teşhis ve koklear
implant uygulanan bireylerin ergenlik çağına daha normal geçtikleri belirtilmektedir.
İleri kayıplarda implantasyon öncesi kullanılan işitme cihazının amplifikasyonu
işitsel algı açısından büyük önem taşımaktadır. İleri kayıplarda işitme cihazına göre
koklear implant ile daha iyi sonuçlar alınacağı düşünülmektedir.
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Çalışmamızda prelingual işitme kaybı olan ve işitme cihazlı serbest alan
ortalamaları 60 dB’den yüksek ve 60dB’den düşük olan gruplar arasında postoperatif
MTP testin sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05).
Hastaların, operasyon öncesi işitme cihazlı serbest alan ortalamalarının
60dB’in altında ve üstünde olması, operasyon sonrası takipte işitsel algı testlerinden
sadece MTP testi açısından fark yaratmıştır.
Ling’in 6 ses testinde; konuşma frekanslardaki sesleri duyma ve tanıma,
MAIS anketinde; dinlemenin başlaması, sesi fark etme ve seslere anlam verebilme
becerilerinin değerlendirildiği, verilerin daha çok sesi duyma ve tanıma becerisine
yönelik olduğu MTP testinin ise çocuğun tek, iki ve çok heceli kelimeleri tanıma
becerisinin değerlendirdiği bilinmektedir. Bu sonuç bize MTP testinin önemini
göstermiştir.
Bu çalışmaya dahil edilen prelingual dönemde işitme kaybı tanısı almış
hastalara 3 farklı marka koklear implant cihazı uygulanmıştır. Advanced Bionics,
Cochlear ve Medel (alfabetik sıraya göre)

marka implant uygulanan hastalarla

yapılan çalışmada; implant öncesi ve sonrası uygulanan işitsel algı testlerinden
Ling’in 6 ses, MTP ve MAIS uygulamasında tüm markalarda istatistiksel açıdan
anlamlı fark elde edilmiştir (p<0.05). Üç farklı markanın implant uygulandığı
hastalarda preoperatif dönemde işitsel algı testleri açısından istatistiksel olarak fark
olmadığı görülmüştür (p>0.05). Postopeartif Ling, MTP ve MAIS skorları açısından
üç marka arasında istatistiki fark bulmamıştır (p>0.05). Yani bu hastalarda
implantasyon öncesinde işitsel algı testleri açısından fark olmadığı gibi farklı
markalarda implant uygulanması da operasyon sonrası fark yaratmamıştır.
Hızla değişen ve gelişen implant teknolojileri ile kokleaya en az zarar
verilmesi ve işitsel algının daha iyi hale gelmesi hedeflenmektedir. Koklear implant
teknolojisinde elektrot şekilleri ve boyutları, işlemciler ve program düzenlemeleriyle
çeşitli alternatifler mevcuttur (111). Yakın tarihte implant takılan hastalarda daha
yeni teknolojilerin uygulandığı, bu durumun postoperatif dönemde daha iyi işitsel
algı elde edilmesine sebep olabileceği belirtilmiştir (112). Literatür incelendiğinde
ise pek çok kaynakta (55, 83,113, 114) implant modelinin bir fark yaratmadığı
belirtilmiştir.
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Operasyon öncesi implant uygulanan taraf belirlenirken bazı kriterlere göre
karar verilmektedir. Taraf seçiminin temelinde; işitme kaybının kronolojisi,
operasyon öncesi işitme cihazı kullanımı, rezidüel işitme varlığı ve radyolojik
bulgular vardır. Kokleada malformasyon, kireçlenme, jugular bulbus, fasiyal kanalda
açıklık gibi radyolojik değerlendirmeler taraf seçimini etkileyebilmektedir. Tek
taraflı işitme cihazı hikayesi olan hastalarda işitme cihazı kullanılan taraf seçilmesi
önerilmektedir. İşitme kaybı her iki kulakta farklı zamanlarda başlamışsa daha geç
işitme kaybına uğrayan kulak seçilir işitme kayıplı geçen süre başarıyı etkilemektedir
(55,97). Friedland ve ark. yaptıkları çalışmada kötü işiten kulağa implantasyon
yapılmasının kötü sonuçlar vermeyeceğini bildirmişlerdir (115). Gantz ve ark. ise eş
zamanlı bilateral koklear implant uygulanan 10 hastada işitme düzeyleri başlangıçta
farklıyken 1 yıl takibin ardından ayrı ayrı alınan ölçümlerde bu farkın ortadan
kalktığını gördüklerini bildirmişlerdir(116).
Çalışmamızda; 80 hastanın 64’ünün sağ, 16’sının sol kulağına implant
uygulanmıştır. Preoperatif ve postoperatif Ling, MTP ve MAIS testlerinin sonuçları
implantın uygulandığı taraf açısından istatistiki olarak incelendiğinde; operasyon
öncesi ve sonrası değerlerde hem sağ hem sol tarafa koklear implant uygulamak tüm
test sonuçlarında istatistiki olarak anlamlı fark yaratmıştır (p<0.05).
İmplantın uygulandığı taraf açısından preoperatif ve postoperatif işitsel algı
sonuçları ayrı ayrı incelendiğinde ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır
(p>0.05). Ülkemizde yapılmış çalışmalarda Özdemir S. ve Öz A.’da bizim
sonuçlarımıza benzer şekilde işitsel algı test sonuçlarında koklear implant uygulanan
tarafın istatistiki olarak anlamlı fark yaratmadığını bildirmişlerdir (55,97).
Bu veriler ışığında, implantın uygulandığı tarafın anatomik yapı açısından
özel bir durum olmaması halinde operasyon sonrası takipte fark yaratmayacağı
düşünülmektedir.
Ülkemizde 2016 yılı sonunda alınan karar ile 4 yaşını aşmamış pediatrik
hastalara bilateral implantasyon şansı verilmiştir. Literatürde hem çocuk hem
erişkinlerde binaural amplifikasyonun monaural amplifikasyona göre çok daha fazla
yarar sağladığı ifade edilmektedir (89). Green ve ark. yaptığı çalışmada implantın
hangi kulağa uygulanacağında temel olarak en fazla nöral elemanın bulunduğu kulak
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temel alınsa da, gerekli durumlarda en iyi sonucun bilateral uygulama ile alındığını
ifade etmiştir (117).
Özellikle pediatrik grubun koklear implant uygulaması ardından odyolojik,
işitsel algı, dil ve lisan gelişiminin takibinin kliniklerce 1. , 3. , 6. , 12. , 18. , 24. ve
36. aylarda yapılmaya gayret edildiği bilinmektedir. 2001 yılında Joint Committee on
Infant Hearing’de verilen bilgiye göre özellikle odyolojik testlerin 3 yaşına kadar 6
ayda bir yapılması önerilmiştir (118). Prelingual dönemde işitme kaybı gelişen
çocukların işitsel algılarının gelişimi uzun zaman alabilmektedir. Bu sebeple
sonuçların

değerlendirilmesi

için

uzun

vadeli

çalışmalar

önerilmektedir.

İmplantasyondan sonra 133 prelingual işitme kayıplı çocuğu prospektif olarak
izleyen Nikolopoulos ve ark. implant deneyimi ile işitsel algıda anlamlı iyileşme
olduğunu bildirmişlerdir (119 ). İleri derecede işitme kaybı olan çocuklarında uzun
süreli takiple işitsel-sözel eğitim ve uygun-yeterli amplifikasyon sağlandığında
normal çocuklar gibi işitsel bilgiden yeterli kazanç sağlayabilecekleri ileri
sürülmektedir (58).
Çalışmamızda implantasyon sonrası ortalama takip süreleri; 12-24 aylık
grupta 30.65±24.362 ay, 25-36 aylık grupta 23.10 13.467 ay, 37-48 aylık grupta
25.8 ±19.171 ay ve 48 ay ve üstü grupta 15.85±12.979 ay olarak bulunmuştur.
Ayrıca postlingual dönemde işitme kaybı gelişen bireylerin ortalama takip süreleri
15.47±13.713 ay olarak tespit edilmiştir.
Çalışmamızda

implantasyondan

sonra

işitsel

algı

sonuçlarının

değerlendirildiği süre esas alınarak iki grup oluşturulmuştur. 1. gruba 24 aydan kısa
sürede değerlendirme sonuçlarına ulaşılan 45 birey, 2. gruba 24 aydan uzun sürede
değerlendirilmiş 35 birey dahil edilmiştir.
Operasyon öncesi ve sonrası işitsel algı testlerinin tümünde 24 aydan kısa ve
24 aydan uzun süre içinde değerlendirilmiş hastalarda istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmıştır (p<0.05). Postoperatif Ling ve MTP test sonuçlarında takip süresi
açısından istatistiksel fark olmadığı görülmüştür (p>0.05).
Gstoettner ve ark. yaptığı çalışmada; koklear implant uyguladıkları ileri
derecede işitme kayıplı prelingual 31 hastanın konuşma ve işitme performanslarını
EAR test bataryasını kullanarak incelemişlerdir. Başlangıç fittingini takiben 1, 3, 6,
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12, 18, 24 ve 36. aylarda değerlendirme yapmışlar ve MTP testinde çok yüksek algı
seviyeleri elde ettiklerini bildirmişlerdir. MTP testinin üç seviyesinde de( 3, 6, 12
kelime), skorların implantasyon öncesinde %0 iken, implantasyondan sonraki
fittingden 3 ay sonrasında %100’e ulaşıldığını saptamışlardır (91). Bu çalışmanın
sonucunda 3. ay sonunda ulaşılmış olan maksimum skorlar bizim çalışmamızdaki
maksimuma yakın skorlara paralellik göstermiştir.
MAIS envanterinde preoperatif ve postoperatif sonuçlarda 24 aydan kısa ve
24 aydan uzun süre değerlendirilmiş hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmıştır (p<0.05). Postoperatif takipte MAIS sonuçlarında istatistiksel olarak
anlamlı fark olduğu görülmüştür (p<0.05).
24 aydan uzun takiplerde prelingual hastalarda preoperatif MAIS skorları
kötü olsa da takip süresi uzadıkça postoperatif MAIS skorlarında anlamlı iyileşme
olduğu görülmektedir. Prelingual işitme kayıplı bireylerde takip süresi 24 ayı
geçtiğinde MAIS envanterinde; MTP ve Ling’in 6 ses testine göre istatistiksel olarak
anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05).
Özdemir yaptığı çalışmada (55) MAIS envanteri sonuçlarının; preoperatif
dönemde %33’lerde iken ilk fitting sonrası postoperatif dönemin 3. ay kontrolünde
%79’ lara çıktığını ve MAIS skorlarının 24. ayda maksimum değere ulaştığını
belirtmiştir. Özdemir’in 3. ayda saptadığı değerler Anderson ve ark.nın
çalışmalarında 12. ayda yakalanmıştır (107). Öz ‘ün çalışmasında da implant
kullanım süresi ile işitsel gelişim arasında pozitif korelasyon bulduğu belirtilmiştir
(97).
Çalışmamızda, implant sonrasında 2 yıldan kısa veya uzun süre içinde takip
edilmiş hastalarda Ling ve MTP testlerinde farka rastlamazken MAIS’ te operasyon
sonrası takipte 24 aydan kısa süre takip edilen hastalarla 24 aydan uzun süre içinde
takip edilen hastalar arasında fark olduğu görülmüştür. Bu da takip süresinden
bağımsız şekilde sonuçları değerlendirmede MAIS’in daha güvenilir bir envanter
olabileceğini düşündürmüştür.
Literatür incelendiğinde en çok vurgulanan konunun işitsel deneyimin erken
yaşta başlatılmasının algısal beceriler üzerinde büyük bir etkiye sahip olması ve
santral sinir sistemin sinapslarının gelişimde önemli rol oynaması olmuştur. Pediatrik
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grupta duyusal manipülasyonlar, genellikle gelişmekte olan sinir sisteminde
erişkinlerde olduğundan daha fazla değişiklik meydana getirmektedir. Bu sinirsel
değişikliklerin önemi, duyusal tecrübenin yaşa bağlı etkilerini niceliksel olarak
inceleyerek değerlendirmesidir (118).
Retrospektif değerlendirme yaptığımız bu çalışmada postoperatif dönemde
ulaşabildiğimiz

bilgilerle

yaptığımız

değerlendirmelerimiz

niceliksel

veriler

kullanılarak yapılmıştır.
Koklear implantasyon, prensipte prelingual işitme kayıplı çocuklara
uygulansa da aynı zamanda postlingual dönemde işitme kaybına uğramış çocuklar ve
erişkinler için de uygundur. Kaynaklar incelendiğinde çocuklarda performansın
koklear implant kullanım süresi arttıkça geliştiği yönündeyken bu durum
yetişkinlerde birkaç ay içinde algı dengelenmesi şeklinde kendisini göstermektedir
(89).
Çalışmamızda prelingual dönemde işitme kaybı yaşayan bireylere ilaveten
postlingual dönemde işitme kaybı gelişen bir grup hasta da değerlendirmeye
alınmıştır. Postlingal işitme kayıplı bireyler doğumda normal işitmeye sahip olup
konuşma ve lisan becerisini kazandıktan sonra çeşitli sebeplerden dolayı işitme kaybı
gelişen hasta grubudur.
Yetişkinlerde koklear implant uygulaması gerektiren ileri derecede işitme
kaybı etiyolojileri çoğunlukla otoskleroz, labirentit, akustik nörinoma, kafa travması,
viral hastalıklar, ototoksik ilaçlar ve menenjittir (120). Çalışmamızda postlingual
grubun ileri işitme kaybı sebepleri aynı yönde dağılım göstermiştir.
Hastaların seçiminde Friedland ve ark., hastaların işitme kayıplı geçirdikleri
süreyi ve operasyon öncesi cümle ayırt etme skorlarını temel aldıklarını
belirtmişlerdir (115). Van Dijk ve ark. da postlingual dönemde işitme kaybı
yaşayanlarda yine işitme kayıplı geçen süre ve kalıntı işitmenin, kelimenin
anlaşılmasındaki tahmin için en önemli iki faktör olduğunu ifade etmişlerdir (122).
Koklear

implantasyon

için

yetişkinlerin

preoperatif

değerlendirilmesinde;

amplifikasyondan daha iyi fayda sağlama ihtimali olan hastalara fırsat sunması ve
daha iyi iletişim becerisine sahip olan hastalar seçilmesi önerilmektedir. Central
Institude of the Deaf tarafından postlingual dönemde işitme kaybı yaşayan
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yetişkinlerin cümle içinde kelime anlama skor ortalamalarının %80 olması, koklear
implanttan maksimum fayda için önerilmektedir (23).
Bizim çalışmamızda postlingual dönemde 19 hasta değerlendirilmiştir.
Hastalar; cinsiyet, işitme cihazı kullanım süresi (10 yıldan az veya çok olması), tanı
ile implant arasında geçen süre (15 yıldan az veya çok olması), koklear implant
markası ve implantın hangi tarafa takıldığı açısından değerlendirilmiştir.
Postlingual dönemde işitme kaybı gelişmiş 19 hastanın Ling’in 6 ses, MTP ve
MAIS testlerinin preoperatif ve postoperatif sonuçları ayrı ayrı değerlendirildiğinde
tüm testlerde cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur
(p<0.05). Ancak bu testlerde operasyon öncesi ve sonrası sonuçların cinsiyet
yönünden karşılaştırılmasında hiçbir testte cinsiyet farkı istatistiksel olarak anlamlı
fark yaratmamıştır (p>0.05).
Bodmer ve ark. 445 hastayı içeren çalışmalarında koklear implant uygulanan
postlingual hastalarda konuşma algısında büyük gelişme elde etmiş ancak cinsiyet
açısından bir fark saptanmamıştır (123).
Bu veriler ışığında çalışmamızda; postlingual hastalarda elde edilen verilerin
prelingual hastalardan elde edilen verilerle paralellik gösterdiği ve işitsel algı
testlerinde implantasyon öncesinde ve implantasyon sonrasında cinsiyetin bir farka
sebep olmadığı sonucu çıkarılabilir.
Çok ileri derecede işitme kaybı olan postlingual hastalar operasyon öncesi
işitme cihazı kullanmaktadırlar. Bu hasta grubunun işitme cihazı kullanım süresi
değişkenlik göstermekte ve bireylerin düzenli cihaz kullanıp kullanmadıkları kesin
olarak bilinmemektedir. Bodmer ve ark. yaptığı çalışmada, koklear implant
uygulanan hastaları implantasyon sonrası konuşma algı testlerinde mükemmel sonuç
alan ve kötü sonuç alan hastalar olarak iki gruba ayırmışlar ve her iki grubu da
prelingual ve postlingual işitme kaybı gelişmesine göre iki gruba ayırmışlardır. Bu
çalışmada mükemmel sonuç alan 194 hastanın düzenli işitme cihazı kullandıkları
saptanmıştır (123).
İmplantasyon öncesi işitme cihazı kullanım süresi önemli olduğundan
çalışmamızda implantasyon öncesi 10 yıldan kısa ve 10 yıldan uzun süre işitme
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cihazı ile amplifikasyon sağlayan hastaların işitsel algı testlerinin preoperatif ve
postoperatif değerlendirmeleri yapılmıştır. Bunun yanında her test sonucunun ayrı
ayrı peroperatif dönemde ve postoperatif dönemde işitme cihazı kullanım
sürelerinden nasıl etkilendiği araştırılmıştır.
Postlingual işitme kayıplı bireylerde 10 yıldan kısa süre işitme cihazı
kullanan grupta preoperatif ve postoperatif işitsel algı testlerinin tamamında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). 10 yıldan uzun süre işitme
kaybı yaşayan hastaların Ling testi ve MAIS envanterinde preoperatif ve postoperatif
test sonuçları karşılaştırıldığında yine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur
(p<0.05).
MTP testinde 10 yıldan kısa süre işitme cihazı kullanmış hastaların operasyon
öncesi ve sonrası verilerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken (p<0.05)
sadece MTP testinde 10 yıldan uzun süre işitme cihazı kullandıktan sonra implant
uygulanan postlingual işitme kayıplı hastalarda operasyon öncesi ve sonrası
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).
Bu noktada MTP testinin kelime tanıma becerisi ile ilgili olduğu Ling ve
MAIS’in dinleme, sesi fark etme ve seslere anlam verebilme becerilerini araştırdığı
göz önünde bulundurularak MTP testinin, postlingual işitme kayıplı hastalarda işitsel
algı gelişiminin takibinde fark oluşturan bir test yöntemi olabileceği düşünülmüştür.
Postlingual işitme kayıplı hastalarda; preoperatif ve postoperatif dönemde, 10
yıldan kısa veya 10 yıldan uzun süre işitme cihazı kullanmanın istatistiksel olarak
anlamlı fark yaratmadığı görülmüştür (p>0.05).
Literatürde işitme cihazı kullanan hastaların bu süreyi uzattıkça implanttan
gelen yeni ses uyaranlarına daha uzun sürede uyum sağladıkları ve işitme cihazı
kullanım süresi uzadıkça konuşmayı anlamanın azaldığı bildirilmiştir (91).
İmplantasyon öncesi işitme cihazı kullanımının ve işitme cihazı tipinin araştırıldığı
bir çalışmada hastaların konuşmayı ayırt etme skorunda bu faktörlerin bir fark
yaratmadığı belirtilmiştir (122).
Çalışmamızda,

postoperatif

dönemdeki

tüm

test

ortalamaları

değerlendirildiğinde 10 yıldan daha az işitme cihazı kullananlar, 10 yıldan uzun süre
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işitme cihazı kullananlardan daha iyi ortalama elde etmişlerdir. Bulgularımız, işitme
cihazı kullanım süresi uzadıkça konuşmayı anlamanın azaldığını ifade eden literatür
(91) bulgularını desteklemektedir.
Joint Committee on Infant Hearing’de (118) 2000 yılında verilen bilgiye göre
konuşma algısı performansı ve yaş ile işitme kayıplı geçen süre arasında negatif bir
korelasyon bulmuştur. İşitme kayıplı süre uzadıkça konuşma algı performansı
düşmüştür. İşitme kaybı başlangıcının postlingual dönemde olması durumunda işitme
kayıplı geçen sürenin kısa olmasının ve implantasyonun vakit geçirmeden
yapılmasının postoperatif takipte koklear implant başarısını arttırdığı belirtilmektedir
(89). Green ve ark. işitme kayıplı ve implantlı konuşma algısı ve işitsel kortikal
aktivasyonun ilişkisini araştırmışlar ve işitme kayıplı geçen süre ile işitsel kortikal
aktivasyon arasında anlamlı negatif bir korelasyon bulmuşlardır (121). Van Dijk ve
ark. yaptıkları çalışmada yaş ortalaması 46 olan ve ortalama işitme kaybı süresi 15
yıl olan 37 postlingual işitme kayıplı hastada operasyon sonrası performansın işitme
kayıplı geçen süre ve rezidüel işitme ile korele olduğunu belirtmişlerdir (122). Beyea
ve ark. 12 yaşından sonra işitme kaybı gelişen 64 yetişkin ile yaptıkları çalışma
sonucunda uzun yıllar işitme kaybı yaşayan kişilerin iki önemli faktörden
etkilenebileceğini bildirmiştir Bu iki faktör koklear implant uygulanan hastalarda
bilişsel gelişim ve işitme kaybı ile geçen sürenin uzunluğudur. Bilişsel gelişimi iyi
olan hastaların zor cümleleri daha iyi anlaması sebebi ile kelimeyi anlama skorlarının
yüksek olduğunu, işitme kayıplı geçen süre arttıkça kelime ayırt etmenin düştüğünü
bu iki veri arasında negatif korelasyon bulduklarını açıklamışlardır (124).
Yaptığımız çalışmada postlingual dönemde işitme kaybı gelişen hastalarda
işitme kaybı tanısı ile implantasyon arasında geçen süre açısından (15 yıldan kısa ve
uzun süre) değerlendirme yapılmıştır. Postlingual hastalarda, oprerasyon öncesi ve
sonrası yapılan Ling testi ve MAIS envanterinde tanı ile implantasyon arasında geçen
süre her iki grup için de istatistiksel olarak anlamlı fark yaratmışken ( p<0.05)
sadece 15 yıldan uzun süre içinde implant takılan postlingual hastalarda operasyon
öncesi ve sonrası uygulanan MTP testinde istatistiksel olarak fark bulunmamıştır
(p>0.05).
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Çalışmamızda postlingual hastalara, 15 yıldan uzun veya kısa süre içinde tanı
alarak implant uygulanmasının, operasyon öncesi veya sonrası yapılan işitsel algı
testlerinin hiçbirinde istatistiksel olarak fark yaratmadığı görülmüştür (p>0.05).
10 yıldan uzun ve 10 yıldan daha kısa süre işitme cihazı kullanmış hastalarda
olduğu gibi 15 yıldan uzun veya kısa işitme kaybı yaşayan bireyler arasında
yaptığımız karşılaştırmada da sadece MTP testinde implant öncesi ve sonrası
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05). MTP testinin
kelime tanıma becerisi ile ilgili olduğu Ling ve MAIS’in dinleme, sesi fark etme ve
seslere anlam verebilme becerilerini araştırdığı bilgisi doğrultusunda, MTP testinin
postlingual hastalarda işitsel algı gelişiminin takibinde öncelikle kullanılabilecek bir
test yöntemi olabileceğini düşündürmüştür.
Bilindiği

gibi

koklear

implant

sektöründe

çeşitli

markalar

hizmet

vermektedir. Marka/ model farkının işitsel algı gelişiminde yarattığı fark
incelendiğinde prelingual hastaları içeren kaynaklarda marka/model farkının genel
olarak anlamlı bir fark yaratmadığı yönünde bilgi edinilmiştir. Postlingual hastaları
içeren kaynaklar incelendiğinde ise markalardan söz edilse de başarı veya
başarısızlık kıyaslamasına rastlanmamıştır (117). Çalışmalar daha ziyade aynı
markanın üst modeli ile bir Postlingual önceki modeller arasındaki karşılaştırmalar
şeklindedir.
Postlingual dönemde işitme kaybı gelişen toplam 19 hastanın 6’sına Medel,
6’sına AB, 6’sına Cochlear ve 1’ine Neurelec marka implant uygulanmıştır. Neurelec
uygulanmış 1 hastada, istatistiki açıdan yeterli veri elde edilemediğinden
hesaplamalar yapılırken çalışma dışı bırakılmıştır.
Advanced Bionics, Cochlear ve Medel marka implant uygulanmış hastalar
preoperatif ve postoperatif veriler açısından test performansları değerlendirildiğinde
hiçbir markada istatistiksel fark bulunmamıştır (p>0.05). Ancak her marka ayrı ayrı
preoperatif ve postoperatif işitsel algı test sonuçları açısından değerlendirildiğinde
tüm markalarda istatistiki olarak anlamlı fark saptanmıştır(p<0.05).
Çalışmamızda tüm markalarda koklear implanttan fayda elde edildiği
görülmektedir.
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Postlingual işitme kayıplı hastalarda mevcut kanunlarda erişkin hastaya tek
implant uygulanabilmektedir. İmplantın uygulanacağı tarafa karar verebilme
amacıyla yapılan çalışmalarda operasyonun zaten kokleaya zarar vereceği
düşüncesiyle başlangıçta kötü kulak tercih edilmiş 1990’lı yılların sonlarında yapılan
çalışmalarda (Deguine, Gantz, İncesulu& Noidol ve Rubinstein ve ark.) rezidüel
işitme varlığı sebebi ile işitsel nörolojik yolların daha etkin çalıştığı ve
implantasyondan daha iyi sonuç alınacağı düşünülerek iyi kulak koklear implant
uygulaması için tercih edilmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda ise tekrar kötü olan
kulağa yönelme olmuş (Chen, Copeland&Pillsbury, Francis ve Gomaa ve ark.) buna
sebep olarak da implantasyon ile kulağın zaten sağırlaştırıldığını ve periferal işitsel
yollardaki dejenerasyonun implant ile telafi edilebilir olduğunu ve işitme kaybı ile
geçen süreyle, rezidüel işitme açısından değerlendirme yapıldığında kulaklar arası
farkın çok fazla olmayacağını belirtmişlerdir. Yapılan son çalışmalarda sonuçlar
işitme kayıplı geçen süre ve rezidüel işitme üzerinde durularak tercih yapılması
yönündedir (Rubinstein, Summerfield & Marshall). Koklear implantasyon tarafı
belirlenirken birkaç faktörün değerlendirildiği ve bunların önem derecesinin farklı
olduğu belirtilerek; postlingual dönemde işitme kaybı gelişen hastalarda koklear
implant için en uygun kulak seçimini yapabilmek için seçimi etkileyen faktörleri
incelemek ve akış çizelgesi oluşturmak için Von der Broek bir çalışma yapmıştır.
Broek farklı işitme kaybı sürelerinde koklear implant uygulanması ardından konuşma
algısının iyileşmesi olasılığını tahmin ederek işitme kaybı süresine paralel olarak
işitme kaybı başlangıç süresinde %5 aralığından daha büyük fark olması durumunda
daha kısa süre işitme kaybı olan kulağın implantasyonda tercih edilmesini önermiştir
(120,121,125).
Çalışmamızda, postlingual dönemde 13’ü sağ 6’sı sol kulağa implantasyon
yapılan toplam 19 hasta ile çalışılmış işitsel algı testlerinin preoperatif ve
postoperatif verileri ve implantın uygulandığı taraf açısından karşılaştırılması
yapılmıştır.
Postoperatif dönemde sağ ve sol kulağına implant uygulanmış postlingual
hastaların ameliyat öncesi ve sonrası test başarısı arasında işitsel performans
bakımından istatistiki açıdan anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05).
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uygulanan
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açısından

verileri

incelendiğinde ise implant tarafının işitsel algı test sonuçlarını istatistiksel fark
yaratmadığı görülmektedir. (p>0.05).
Friedland ve ark. yaptığı bir çalışmada implant uygulanan tarafın işitsel algı
test sonuçlarını istatistiki olarak etkilemediği görülmüştür (115).Bizim çalışmamızda
da bu çalışmaya benzer sonuçlar elde edilmiştir. Özel durumlar dışında eşit
şartlardaki

kulaklarda

taraf

seçiminin

işitsel

algıda

fark

yaratmayacağı

düşünülmektedir.
Son yıllarda yapılan araştırmalarda postlingual dönemde yetişkin hastalara
uygulanan implantlarda konunun bilişsel yönden de değerlendirilmesi üzerinde sıkça
durulmaktadır. İşitme kaybı erişkinlerde 3. en yaygın kronik durum olarak
değerlendirilmiş, konuşma algılaması,

günlük

yaşam

aktivitesi

ve sosyal

etkileşimdeki zorluklar işitme kaybına paralel gelişen konular olarak saptanmıştır.
İşitme kaybının şiddeti ile bireyin bilişsel fonksiyonları arasında bir korelasyon
olduğu ortaya konsa da konuyla ilgili nedensel bir bağ kurulamamıştır. Koklear
implantların potansiyel bilişsel etkileri üzerine çalışmalar devam etmektedir(126).
Postlingual hastalarda geleneksel işitme cihazı ile kıyaslandığında koklear implantın
erişkin hastaların yaşam kalitesini arttırdığı bildirilmiştir(127,128). Ülkemizde de
koklear implant ve yaşam kalitesi üzerine yapılan bir çalışmada erişkinlerin
implantasyon sonrası hayatlarında pek çok olumlu açıdan değişiklik olduğu
belirtilmiştir. Bu değişikliğin sadece işitmenin edinilmesi ile sınırlı olmadığı
rehabilitasyon sürecinde bireylerin psikososyal açıdan takip edilerek desteklenmeleri
önerilmiştir (129).
Klinik çalışmalar incelendiğinde (17, 32, 55, 90, 91, 97) bir koklear implantın
tam anlamıyla başarılı veya başarısız olduğunu söyleyebilmek pek gerçekçi değildir.
Bu klinik çalışmalarda elde edilen sonuçlar çok geniş bir spektrumda dağılmıştır.
Kimi çalışmalar işitsel performansları temel alarak, kimi çalışmalar ise dil gelişim
düzeylerini temel alarak değerlendirmelerde bulunmuşlar ve bunları etkileyen
faktörleri incelemişlerdir.
Bizim çalışmamızda ise amaç kliniğimizde prelingual ve postlingual
dönemde işitme kaybı gelişen ve implant uygulanmış hastalarımızın ameliyat öncesi
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ve sonrası işitsel performans değerlendirme sonuçları değerlendirilerek koklear
implantın hangi parametrelerde daha faydalı olduğunu anlayabilmektir.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Prelingual ve postlingual dönemde işitme kaybına uğramış hastalar
karşılaştırıldığında;
1-Tüm işitsel algı testlerinin sonuçları operasyon öncesi ve sonrasında
istatistiki açıdan incelendiğinde anlamlı fark bulundu. Gerek prelingual dönemde
gerekse postlingual dönemde işitme kaybı gelişmiş bireylerin koklear implant
uygulamasından fayda gördüğü saptandı.
2-Operasyon öncesinde uygulanan tüm işitsel algı testlerinde prelingual ve
postlingual hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. İşitme kaybı
gelişim dönemi göz önüne alındığında prelingual dönem ile postlingual dönemde
işitme kaybı gelişmiş hastalarda işitsel algı test sonuçlarında fark çıkması
beklediğimiz bir sonuçtu ve çalışmamızda bunu destekleyen sonuca ulaşıldı.
3-Prelingual işitme kayıplı hastalarda işitsel algı becerileri anlamlı şekilde
düşük olmasına rağmen implantasyon sonrasında Ling’in 6 ses testi ve MAIS
envanterinde fark kapanmış sadece MTP testinde operasyon sonrası fark
kapanmamıştır. Bu da bize hayatın erken dönemlerinde işitmenin kelime tanıma
açısından önemini gösterdi.
Prelingual dönemde işitme kaybına uğramış grupta;
1-Preoperatif ve postoperatif Ling, MAIS ve MTP test sonuçlarının hepsinde
istatistiksel olarak anlamlı iyileşme bulundu. Koklear implant uygulanan tüm
hastalar fayda gördü.
2-Cinsiyet farkının, preoperatif ve postoperatif dönemlerde işitsel algı
becerisi açısından fark yaratmadığı bulundu.
3-Akraba evliliğinin işitsel algı becerisinde farka sebep olmadığı anlaşıldı.
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4-İmplantasyon yaşı değerlendirildiğinde 48 ay ve üstü çocuklarda operasyon
öncesi işitsel algının diğer gruplara oranla daha yüksek olduğu ancak implantasyon
sonrası takiplerde yaş grupları arasındaki farkın kapandığı saptandı.
5- Serbest alan ortalamaları 60dB’den az veya fazla hastaların operasyon
öncesi ve sonrası tüm testlerinde fark bulundu. Operasyon öncesi elde edilen bu fark
bize implantasyon öncesi işitme cihazı amplifikasyonunun önemini gösterdi.
Operasyon sonrası Ling’in 6 ses testi ve MAIS envanterinde fark bulundu ancak
implantasyon sonrası bu farkın kapandığı saptanırken MTP testinde farkın
kapanmadığı görüldü. Böylece MTP testinin önemini gördük.
6-Marka farkının operasyon sonrası takipte işitme algı becerisinde anlamlı bir
fark yaratmadığı görüldü.
7-İmplantın uygulamasında, tercih edilen tarafın işitsel algı becerileri
gelişiminde fark yaratmadığı görüldü.
8-İmplantasyon sonrası 24 aydan uzun süre içinde takip edilen hastalar
arasında Ling’in 6 ses ve MTP testlerinde implant öncesinde işitsel algı test
bulgularında düşük skor elde eden bireylerin, implantasyon sonrası takip süresi
uzadıkça skorlarının yükseldiği yani işitsel algılarının gelişerek farkın ortadan
kalktığı saptandı. Operasyon sonrası MAIS skorlarında ise 24 aydan uzun süre takip
edilen hastalar ile 24 aydan kısa süre içinde takip edilen hastalar arasında fark
saptandı.

Bu sonuç bize işitsel algı test sonucu değerlendirmesinde MAIS

envanterinin güvenilir bir envanter olduğunu düşündürdü.
Postlingual dönemde işitme kaybı gelişerek implantasyon yapılan hastalarda;
1-Preoperatif ve postoperatif işitsel algı test sonuçlarının hepsinde istatistiksel
olarak anlamlı iyileşme bulundu. Koklear implant uygulanan tüm postlingual hastalar
implanttan fayda gördüğü saptandı.
2-Cinsiyet farkının preoperatif ve postoperatif dönemlerde işitsel algı becerisi
açısından fark yaratmadığı bulundu.
3- İşitme cihazı kullanım süresinin 10 yıldan uzun veya kısa olması açısından
değerlendirme yapıldığında uygulanan testlerden sadece MTP testinde 10 yıldan
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uzun süre işitme cihazı kullanan hastaların operasyon öncesi ve sonrası sonuçlarında
fark çıkmadı. İşitme cihazı kullanım süresi uzadıkça kelime ve konuşmayı anlamanın
azaldığı literatür bilgisi desteklendi.
4- Tanı ile implantasyon arasında geçen sürenin 15 yıldan uzun veya 15 kısa
olması açısından işitsel algı test sonuçları değerlendirildiğinde uygulanan testler
arasında MTP testinde 15 yıldan uzun süre içinde implant uygulanan hastalarda
operasyon öncesi ve sonrası sonuçlarda fark olmadığı saptandı.
Bu iki sonuç bize postlingual grupta MTP testinin işitsel algı gelişimi
takibinde kullanılabilecek önemli bir test olduğunu gösterdi.
5-Koklear implant markası işitsel algı becerileri açısından fark yaratmadı.
6-İmplantın uygulandığı tarafın işitsel algı becerilerinin gelişiminde fark
yaratmadığı belirlendi.
Çalışmamızın sonuçlarına dayanılarak yapılan öneriler aşağıda verilmiştir;
İleri-çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı yaşayan bireylerin
prelingual veya postlingual işitme kayıplı olmasına bakılmaksızın en kısa
zamanda implant uygulanması sağlanmalıdır,
Erken dönemde amplifikasyonu sağlanmış hastaların 24 aydan daha uzun
dönem boyunca düzenli odyolojik ve eğitsel takipleri yapılmalıdır,
Eğitsel takiplerinde mümkün olduğunca çok ve farklı test bataryasından
yararlanılmalıdır.
İmplantasyon aday seçiminden, çocuğun yaşıtları ile işitsel ve sözel anlamda
aynı seviyeyi yakalayabilmesi için gereken tüm aşamalarda çok disiplinli bir
ekip olan koklear impantasyon ekibi birbirleriyle sürekli etkileşim içinde
bulunmalıdır.
Yeni uygulamaya giren ve yüz güldürücü sonuçlarının önümüzdeki süreçte
alınacağını tahmin ettiğimiz bilateral implantasyonla ilgili benzer çalışmalar
yapılmalıdır.
Postlingual dönemde işitme kaybı gelişmiş hastalarda ise kriterlere uyması
durumunda implantın kazandıracaklarını hastanın tam olarak anlaması
sağlanmalı ve vakit kaybetmeden implantasyon yapılmalıdır.
78

Yaşam
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düşünüldüğünde;

postlingual

hastalarda

implantasyonun sadece işitme yönün değil psikososyal gelişim yönü de göz
önünde bulundurulmalıdır.
İleri derecede işitme kayıpları nöro girişimsel acil durumdur. Korteksin
duyusal yollarının gelişimi ve mevcut özelliklerini koruyabilmesi duyusal
deneyimlere ve işitsel yolların aktif tutulmasına bağlıdır. Erken tanı,
amplifikasyon ve rehabilitasyonla işitsel uyarımsız geçen süre en aza
indirilmelidir.
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