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ÖZET
Kronik Otitis Media’da Video Head Impulse Test(vHIT) Bulgularının
Değerlendirilmesi
Bu çalışmanın amacı kronik otitis media’lı (KOM) hastaların vestibüler
sistemlerinde hasar olup olmadığının vHIT ile değerlendirilmesi ve sağlıklı bireylerle
karşılaştırılmasıdır. Yaşları 18-65 arasında 60 tek taraflı KOM hastası ve 30 sağlıklı birey
çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların hepsinde kulak zarı
perforasyonu varken 30 aktif akıntılı ve 30 akıntısız KOM hastası olarak alt gruplara
ayrılarak incelenmiştir. Tüm bireylere kulak burun boğaz muayenesi, odyolojik
değerlendirme, baş dönmesi algısının ölçüldüğü Baş Dönmesi Engellilik Envanteri (BEE)
ve vHIT yapılmıştır. Çalışmada elde edilen vHIT sonuçlarında refiksasyon sakkadları
sadece 3 kişide görüldüğü için sakkad parametresi analize dahil edilmemiştir. Çalışma ve
kontrol grubu arasında lateral kanallarda anlamlı fark saptanmazken posterior ve anterior
kanallarda anlamlı fark saptanmıştır. Hasta grubunda hasta kulak ve karşı kulak
karşılaştırılmalarında ise yine lateral kanallarda anlamlı fark saptanmamış olup posterior
ve anterior kanallarda ise çeşitli yönlerde anlamlı farklılık saptanmıştır. Hastalar aktif
akıntılı ve inaktif akıntısız alt gruplara ayrıldığında ise herhangi bir anlamlılık
saptanmamıştır. Bireylerin baş dönmesi algısını ölçmek için uygulanan BEE sonuçlarında
hasta grubu ve kontrol grubu arasında anlamlı fark saptanmamış olup aktif akıntısı olan
bireylerin baş dönmesi algısının anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç
olarak KOM’un anterior ve posterior kanalları etkileyebileceğinin yanında aktif akıntısı
olan KOM’lu hastaların baş dönmesi algısının yüksek olduğu saptanmıştır. Ancak anterior
ve posterior kanallarda gözlenen tüm bu istatistiksel anlamlı farklılıklar klinik olarak
patolojik değildir. Bunun yanında çalışmada anterior ve posterior kanallarda çeşitli
istatistiksel anlamlı farlılıkların gözlenmesinden dolayı vHIT testinin KOM hastalarının
vestibüler hasarının değerlendirmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca
literatür de KOM hastalarında vHIT uygulanan çalışma olmaması yönünden daha ileride
yapılacak çalışmalara zemin hazırlayabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Baş

dönmesi

engellilik

vestibulookuler refleks, video head impulse test
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ABSTRACT

Evaluation of Video Head Impulse Test (vHIT) Findings in Chronic Otitis
Media
The aim of this study is; the evaluation of vestibular system with vHIT in
patients with chronic otitis media (COM). Sixty unilateral COM patients between the
ages of 18-65 and 30 healthy individuals were included in the study. The patients werw
subdivided into 2 groups; 30 patients in the first group had COM with active infection
and drainge, 30 patients in the second group had no drainge inactive flow-free COM
patients. All subjects underwent ear nose examination, audiological evaluation,
dizziness handicap inventory (DHI) and vHIT which measured the perception of
dizziness. The saccade parameters in vHIT were not included in the analysis since the
saccades were seen in only 3 subjects. There was no significant difference between the
study and control groups for the lateral semicircullar channels (SCC) but there was a
significant difference between the posterior and anterior SCC. In the patient group,
there was no significant difference in the lateral SCC between the diseased ear and the
opposite normal ear and there were significant differences in the posterior and anterior
SCC in various directions. When the patients were subdivided into active ear drainge
inactive subgroups, no significant difference was found. No significant difference was
found between the patient and control group in the DHI results; which was applied to
measure the perception of dizziness. İt was found that the perception of dizziness in
the individuals with active discharge was significantly higher. As a result, COM was
found to affect the anterior and posterior SCC, but it was found that dizziness of the
patients with active dischange was higher. However, all these significant statistical
differences observed in the anterior and posterior canals are not clinically pathological.
In addition, vHIT test may be used to evaluate the vestibular damage of KOM patients
due to the significant differences in the anterior and posterior channels. In addition, it
is also considered that our study will be aid to further future studies.
Keywords: Chronic otitis media, dizziness handicap inventory, vestibulo-ocular
reflex, video head impulse test
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SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ
AOM

: Akut Otitis Media

ASOM

: Akut Süpüratif Otitis Media

BEE

: Baş Dönmesi Engellilik Envanteri

BOS

: Beyin Omurilik Sıvısı

DKY

: Dış Kulak Yolu

EOM

: Efüzyonlu Otitis Media

HIT

: Head Impulse Test

KOM

: Kronik Otitis Media

LARP

: Sol Anterior-Sağ Posterior

RALP

: Sağ Anterior-Sol Posterior

SOM

: Seröz Otitis Media

SSK

: Semisirküler Kanal

ÜSYE

: Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu

VCR

: Vertibülokolik Refleks

VEMP

: Vestibüler Uyarılmış Myojenik Potansiyeller

vHIT

: Video Head Impulse Test

VOR

: Vestibülooküler Refleks

VSR

: Vestibülospinal Refleks
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1. GİRİŞ
Kronik otitis media (KOM), 3 aydan uzun süren kulak akıntısı, işitme kaybı
ve/veya kulak zarı perforasyonu ile karakterize olan, orta kulak ve mastoid boşlukların
kronik enfeksiyonudur. KOM dünyada en sık görülen enfeksiyon hastalıklarından biri
olup işitme kaybının en önemli sebeplerindendir (1, 2).
Kronik otitis medialı hastalarda orta kulakta var olan enfeksiyon yuvarlak
pencere, oval pencere ve kemik defektlerine bağlı olarak yayılabilir. Bunun sonucunda
olgularda işitme kaybının yanı sıra, baş dönmesi ve dengesizlik problemi de
görülebilir. Kokleaya anatomik yakınlığı nedeniyle enfeksiyonlar vestibüler sistemi de
etkileyebilir. Bu etkilenmeye bağlı olarak KOM’da sekonder olarak labirent fistülü,
fasiyal paralizi ve labirentit gibi komplikasyonlar oluşabilir (3, 4). Kronik otitli
hastaların yaklaşık %50’sinde komplikasyonlar oluşmadan da vestibüler semptomlar
oluşabilir. Bunun nedeninin orta kulak boşluğundaki enfeksiyonun, iç kulakta
oluşturabileceği etkilere bağlı olduğu düşünülür. Literatürde kronik otite bağlı
vestibüler sistem hasarının değerlendirildiği çalışmalar mevcuttur (5).
Bu amaçla en yaygın kullanılan vestibüler testler kalorik test ve VEMP testidir.
Kalorik test, sıcaklık farkı nedeniyle lateral semisirküler kanalda oluşturduğu endolenf
akımı ile süperior vestibüler sinir aracılığıyla vestibülooküler refleks yollarını test
etmeye yarar. VEMP ise iki şekilde gerçekleştirilir. Servikal VEMP (cVEMP), işitme
uyaranı ile sakkülü uyararak inferior vestibüler sinir aracılığıyla vestibülokülik refleks
arkını değerlendirir. Oküler VEMP (oVEMP), aynı şekilde utrikülü uyararak süperior
vestibüler sinir aracılığıyla vestibülooküler refleks arkını değerlendirir.
Kronik otitis mediada, kulak zarının perfore oluşu kalorik testinin ve havakemik aralığının 30 dB’den çok olduğu durumlarda VEMP testinin yapılamaması, bu
testlerin en önemli dezavantajlarıdır (6).
Video head impulse test (vHIT), son yıllarda giderek yaygın olarak
kullanılmaya başlanan her iki kulakta tüm semisirküler kanallarının spesifik
vestibülooküler refleks kazançlarını ölçmeye yarayan bir vestibüler test bataryasıdır.
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Kısa sürede uygulanabilirliği ve hastalar tarafından kolay tolere edilebilirliği vHIT’in
en büyük avantajlarındandır (7, 8).
Literatür incelendiğinde kronik otitis media hastalarında kalorik test ve VEMP
gibi yöntemlerle vestibüler sistemin değerlendirildiği çalışmalar mevcuttur. Ancak
yeni bir yöntem olan vHIT ile yapılan herhangi bir çalışma yoktur.
Bu çalışmanın amacı; KOM’lu hastaların vestibüler sistemlerinde hasar olup
olmadığının vHIT ile değerlendirilmesi ve sağlıklı bireylerle karşılaştırılmasıdır.
Çalışmamızın hipotezleri:
H0: Kronik otitis media hastaları ve normal bireyler arasında vHIT bulguları
yönünden fark yoktur.
H1: Kronik otitis media hastaları ve normal bireyler arasında vHIT bulguları
yönünden fark vardır.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. İşitme Sisteminin Anatomisi ve Fizyolojisi
Kulak, işitme ve denge organıdır. Dış kulak (auris externa), orta kulak (auris
media) ve iç kulak (auris interna) olmak üzere üç kısım olarak incelenir.

2.1.1. Dış Kulak
Kulak kepçesi (aurikula, pinna) ve dış kulak yolu (meatus acusticus externus)
olmak üzere iki kısımdan oluşur (9, 10).
Kulak Kepçesi: Kulak kepçesinin şekli dış ortamdan gelen ses dalgalarını
toplamaya ve kulak yoluna iletmeye yarar. Ayrıca yapısından dolayı sesi filtreleme ve
yükseltme özelliği de vardır (11). Lateral yüzde en dışta yer alan çıkıntılı kıvrım heliks,
onun paralelindeki ikinci çıkıntılı kıvrım ise antiheliks adını alır. Heliks aşağıya doğru
uzanarak kıkırdak içermeyen lobülde sonlanır. Antiheliksin önündeki düz alan kavum
konka ismini alır. Dış kulak yolunun girişinde belirgin bir şekilde çıkıntı yapan tragus,
tragusun daha altında ise antitragus yer alır (12).
Dış Kulak Yolu: Kavum konkadan başlayarak kulak zarına kadar uzanan
kanal olup, sesi kulak zarına iletme işlevi görür. Kulak kepçesi gibi rezonans
özelliğinden dolayı sesi yükseltme özelliğine sahiptir. Dış kulak yolunun 1/3 dış
bölümünü kartilaj, 2/3 iç bölümü ise kemiktir. Dış kulak yolu serümen (kulak kiri)
denilen ve koruyucu olarak görev yapan bir maddeyle kaplıdır (11, 13).

2.1.2. Orta Kulak
Orta kulak; kulak zarı, orta kulak kavitesi, orta kulak kemikçikleri, östaki tüpü,
birden çok kas ve ligamentlerden oluşur. Orta kulak boşluğu sagittal düzlemde
yerleşmiş olup altı duvarı vardır. Lateralde timpanik membran, medialde
promontoryum (kokleanın bazal kısmı), süperiorda tegmen timpani, inferiorda juguler
bulbus, anteriorda internal karotid arter ve östaki tüpü, posteriorda aditus ad antrum,
mastoid hava hücreleri bulunur.
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Kulak Zarı (Timpanik Membran): Orta kulağı dış kulak yolundan ayıran
şeffaf ve oval biçimli bir yapıdır. Kulak zarı dış kulak yolundan gelen ses dalgalarını
kulak kemikçikleri vasıtasıyla oval pencereye iletir. Diğer yandan dış kulak yolundan
gelen ses dalgalarının yuvarlak pencereye ulaşmasını engeller (11, 12). Kulak zarı;
pars tensa ve pars flaksida olarak adlandırılan iki bölümden oluşur. Dış kulak
yolundan bakıldığında pars tensanın ortasında umbo olarak adlandırılan çöküntü
görülür. Umbo da kulak zarının iç yüzüne yapışan manubrium mallei yer alır.
Otoskopik muayenede kulak zarında ışıklı bir alan görülür bu alana politzer üçgeni
(ışık refleks üçgeni) denir. Otitis media nedeniyle kulak zarı dışa doğru itilirse bu
üçgen kaybolur (9, 12).
Kemikçikler: Orta kulak boşluğunda birbiri ile eklemli üç küçük kemikçik,
sırasıyla malleus, inkus ve stapes yer alır (9). Orta kulak kemikçikleri kulak zarından
aldıkları ses titreşimlerinin 1.3 kat fazla olarak iç kulağa aktarılmasına olanak sağlar.
Malleus: Kemikçiklerin en büyüğüdür. Baş (çaput mallei), boyun (collum
mallei) ve üç çıkıntıdan (kulak zarına yapıştığı manubrium mallei, anterior ve lateralis)
oluşur.
İnkus: Gövde (corpus incudis), kısa bacak (crus breve) ve uzun bacak (crus
longum) olarak adlandırılan parçaları bulunur. İnkus gövde kısmından malleus başına
mediyal ve lateral inkudomallear ligamanlarla bağlanır. İnkusun uzun bacağı stapes
başı ile eklem yapar. Bu eklem kısmına ise lentiküler proses denir.
Stapes: Kemik zincirin ve vücudun en küçük kemiğidir. Baş, boyun, iki bacak
ve bir tabandan oluşur. Stapesin tabanı oval pencereye oturmuştur (10, 11, 12, 13).
Orta Kulak Kasları: Orta kulakta m. Stapedius (stapes kası) ve m. Tensor
tympani olmak üzere iki tane önemli kas yer alır.
Stapes Kası: N. Facialis (VII. sinir)’in stapedial dalı tarafından innerve edilir.
Stapes kası kasılarak iç kulağı yüksek şiddetli seslerden koruma görevi görür.
Tensor Tympani Kası: Malleusa tutunmuştur. İnnervasyonu N. Trigeminus
(V. Sinir)’un mandibuler dalı ile gerçekleşir. Kas sayesinde malleus hareket ettirilir ve
kulak zarı gerilir ve gevşetilir. Bu gerilim ve gevşeme ile zarın akustik impedansı
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değişir. Zarın akustik impedansının değişimi, zarın seslere karşı duyarlılığını ve
duyarsızlığını dengeler.
Östaki Tüpü: Nazofarenks’ten orta kulak kavitesine doğru; yukarı, arkaya
dışa doğru uzanan erişkinlerde uzunluğu yaklaşık 35mm olan tüp şeklinde bir yapıdır.
Östaki tüpünün üst 1/3 kısmı kemik, alt 2/3 kısmı ise kartilaj yapıdadır. Kapalı halde
duran tüp, esneme, çiğneme ve yutkunma esnasında açılır (11).
Östaki Tüpü’ne ait üç önemli fizyolojik fonksiyon vardır:
1. Orta kulak hava basıncı ile dış atmosferik basınç arasındaki dengenin
sağlanması (havalandırma).
2. Orta kulağın nazofarengeal sekresyonlardan korunması (koruma).
3. Orta kulak sekresyonlarının nazofarenkse doğru süpürülmesi (drenaj).
Sesin zardan kemikçiklere ve iç kulağa iletiminde, kulak zarının dış ve orta
kulak ortamlarında eşit düzeyde basınç etkisinde olmasını gerektirir. Normal orta
kulak basıncı +50 daPa ile -100 daPa arasında değişir. Ani basınç değişimlerinde ve
östaki disfonksiyonlarında ses iletimi bozulur (11, 14). Orta kulak basıncının kritik alt
seviyelere ulaşmasında örneğin; -300 daPa gibi bir seviyede orta kulak mukozasında
enflamasyon, kapiller dilatasyon ve orta kulak boşluğuna sıvı sızıntısı olur.
Östaki tüpünün orta kulağı dengeleme fonksiyonunu gerçekleştirememe
durumuna östeki tüpü disfonksiyonu denir. Uzun süren östaki tüpü disfonksiyonu,
effüzyonlu otitis media (EOM)’nın kronikleşmesine ve bununla birlikte bazı
komplikasyonların oluşmasına neden olur. Daha öncesinde östaki tüpü disfonksiyonu
olan kişilerde ise üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE) orta kulaktaki negatif
basıncın artışından dolayı EOM veya AOM (akut otitis media)’ye yol açar (14).

2.1.3. İç Kulak
İç kulak, işitme (koklea) ve denge (vestibüler sistem) organlarını barındırır.
Kemik ve zar (membranöz) labirentten oluşur.
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Kemik labirent; kemik koklear kanal, vestibül ve semisirküler kanal olarak üç
parçadan meydana gelir. Kemik labirent ayrıca vücudun en sert kemiği olma özelliğine
sahiptir (10, 11, 15, 16).
Zar labirent; kemik labirentin içinde ve onu taklit eder yapıdadır. Zar labirent
koklea, vestibülde yer alan iki otolit organ ve semisirküler kanallardan oluşur. Zar
labirent tam olarak kemik labirenti dolduramaz. Zar ve kemik labirent arasında
Sodyum (Na+)’dan zengin perilenf, zar labirent içinde ise Potasyum (K+)’dan zengin
endolenf sıvısı bulunur (10).
Koklea: Sarmal biçimli salyangoza benzer ve iç kulağın primer işitme
organıdır. Yaklaşık 35mm uzunluğunda 2 ¾ kere kendi üzerinde sarılır. Geniş çapla
başlayıp giderek azalan çapla dar bir uç olarak apeks’de sonlanır. Kokleanın içinde içi
sıvı dolu üç tane tüp şeklinde oda bulunur.
1. Skala vestibüli
2. Skala media (koklear duktus)
3. Skala timpani
Oval pencereye bakan oda skala vestibüli ve yuvarlak pencerede bazal kısmı
olan oda ise skala timpani olarak adlandırılır. Ortalarındaki oda ise skala mediadır.
Skala vestibüli ve skala timpani en uç kısımda birleşir ve bu birleşim yerine
helikotrema adı verilir. Skalaların çevresinde dolandığı kemik kısma ise modiolus adı
verilir. Skala media zar ile çevrili üçgene benzer şekilde bir yapıdır. Skala media ve
skala vestibüli arasında Reissner membran, skala media ve skala timpani arasında ise
Baziler membran bulunur. Skala medianın yan ve dış kısmında spiral ligament, stria
vaskülaris ve spiral prominens bulunur. Skala media duktus reuniens ile sakkül ile
birleşir. Skala vestibüli ve skala timpani perilenf (beyin omurilik sıvısı), skala media
ise endolenf sıvısı ile doludur. Perilenf sıvısı BOS’tan duktus perilenfatikus aracılığı
ile gelir, endolenf sıvısı ise stria vaskülaris ve vestibüler labirentteki dark hücreleri
tarafından üretilir (10, 11, 15, 16).
Corti Organı: Bazilar membran üzerinde skala media yüzünde yer alır.
Kokleada ses iletiminden sorumlu, tüy ve destek hücrelerden oluşan reseptör bir
organdır. Kokleada yer alan tüylü hücreler biri iç ve üçü dış tüy olmak üzere dört sıra
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olarak dizilmiştir. Tüy hücrelerinin üstü Tektorial membran ile bağlantılıdır. Corti
organı perilenfteki mekanik enerjiyi sinir liflerini uyaran elektriki akımlara dönüştürür
(15, 16, 17).
Corti organının innervasyonunu sağlayan spiral gangliondaki bipolar
hücrelerin uzantıları işitme sinirinin koklear kısmını oluşturur. Bu koklear lifler
vestibüler liflerle birleşerek VIII. kranial siniri (N. Vestibulokoklearis) oluşturur (15).
Koklea ve VIII. sinirden gelen işitsel sinyale ait bilgiler pirimer işitme nöronu
olan spiral ganglion hücreleri aracılığıyla koklear nukleus’lara iletilir. Daha sonra
Süperior Oliveri Kompleks → Lateral Lemniskus → İnferior Kollikulus → Medial
Genukulat Cisim → İşitsel Korteks yolunu izleyerek işitme gerçekleşmiş olur (18).

2.2. Vestibüler Sistem Anatomisi ve Fizyolojisi

2.2.1. Periferik Vestibüler Sistem
Kemik labirentinde yer alan vestibül ve semisirküler kanallar ile bunların
içinde yer alan (utrikül, sakkül ve üç semisirküler kanal) oluşumlardan meydana gelir.
Beş tane vestibüler uç organ endolenf ile dolu membranöz labirentin içinde durur (10,
19).
2.2.1.1. Semisirküler Kanallar
Horizontal (lateral), süperior (anterior) ve inferior (posterior) olmak üzere üç
tanedir. Lateral kanalın iki ucu utrikulusa açılır. Anterior ve posterior kanalların birer
uçları utriküla açılır, diğer iki ucu ise birleşerek (ortak krus) utriküla açılır. Böylece
utriküla beş adet açılan kanal ağzı bulunur. Lateral kanal baş nötral pozisyonda iken
horizontal düzlem ile 30⁰ açı yaparak yerleşimlidir; başın 30⁰ lik öne eğilmesi ile
horizontal düzleme paralel hale gelmiş olur. Kulaktaki lateral, anterior ve posterior
kanallar birbirlerine göre 90⁰ lik açı yapacak şekilde konumlanmıştır. Bu şekilde baş
açısal hareketlere duyarlılık kazanmış olur. Her üç kanalında utriküla açılan yerleri
daha geniştir ve bu bölüme ampulla denir. Ampulla içinde krista denen tepe şeklinde
bölme bulunur ve üzerinde dizilmiş olarak tüylü hücre sistemi (vestibüler reseptör
hücreler) yer alır (20). Tüylü hücreler ile sinaps yapan vestibüler afferent sinir lifleri
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ise kristanın tabanında yer alır (21). Krista üzerinde kupula denilen jelatinöz bir
membran bulunur (22). Kupula krista ile üst ampuller duvar arasını tamamen doldurur
ve iki tarafa da açılabilen bir kapı gibi hareket eder. Kristada yer alan tüylü hücrelerin
tüyleri ise kupulaya gömülü şekildedir (10, 21).
Baş hareketinde semisirküler kanallarda ters yöne doğru bir endolenf hareketi
oluşur. Bu hareket sonucunda endolenf kupulanın bükülmesine neden olur. Kristada
yer alan tüylü hücreler de kupulaya gömülü olduğu için tüylü hücrelerde kupula ile
aynı yöne doğru bükülür. Kupulada yer alan bu tüylü hücrelere stereosilya, en uzun
olanına ise kinosilyum denir (10). Endolenfi hareketlendiren bir baş hareketi esnasında
stereosilyalar kinosilyuma doğru eğiliyorsa hücrelerde depolarizasyon oluşarak uyarı
(stimulasyon) artışına, eğer hareket esnasında stereosilyalar kinosilyumdan uzağa
eğiliyorsa hücrelerde hiperpolarizasyon oluşur bu da uyarı azalmasına (inhibisyon)
neden olur.
Lateral kanalda kinosilyum ampullaya en yakın olarak yerleşmiştir bundan
dolayı ampullaya doğru olan (ampullopedal) endolenf hareketi uyarıcı, ters yöne olan
endolenf hareketi (ampullofugal) ise inhibe edicidir. Anterior ve posterior kanalda ise
kinosilyum ampullaya en uzak yerleşimlidir ve bu nedenle lateral kanaldaki tam tersi
ampullopedal akım inhibe edici, ampullofugal akım uyarıcıdır.
Her iki kulaktaki semisirküler kanallar horizontal ve vertikal düzlemde birer
ikili olarak hareket ederler; sol ve sağ lateral kanal başın sola dönmesiyle sol lateral
kanalda uyarı artışına sağ lateral kanalda uyarı azalmasına neden olur. Vertikal
kanallarda ise sağ anterior kanal ile sol posterior kanal, sağ posterior kanal ile sol
anterior kanal birer çift olarak hareket ederler (23). Böylece başın tüm açısal
hareketleri algılanarak santral sinir sistemine aktarılır ve kişi başının uzaydaki
konumunu doğru şekilde belirler (19, 21).

2.2.1.2. Otolitik Organlar
Utrikül ve sakkül; kemik labirentin en geniş parçası olan ve koklea ile yarım
daire kanallarının ortasında bulunan vestibül’ün içerisinde yer alır. Utrikül ve sakkül
birbirine dik olarak yerleşmiş ve utrikül utrikulosakkuler duktus ile sakküle bağlıdır.
Utrikül ve sakkül başın doğrusal (lineer) düzlemdeki hareketlerini monitörize ederler.
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Utrikül ve sakkül içindeki vestibüler reseptör hücreleri (kinosilyum ve
stereosilyum) makula denilen bölgede bulunur. Makuladaki tüylü hücrelerin tüyleri
“otolitik

membran”

denilen

ve

içinde

kalsiyum

karbonat

kristallerini

(otolitleri/otokoniaları) barındıran jelatinöz bir yapının içine gömülüdür. Jeletinöz

tabaka içindeki otolitlerin yoğunlukları kendilerini çevreleyen endolenfin 2-3 katı daha
fazladır. Utriküler makula yatay düzlemde, sakküler makula ise dikey düzlemde
bulunur (19). Her makula da yer alan tüylü hücreler farklı yönlere bakacak şekilde
dizilmiştir. Makula içinde aynı yöne bakan hücreleri ayrı yöne bakan hücrelerden
ayıran, merkezde yerleşen bir hat yer alır. Bu hatta striola denir. Utriküler makulada
tüylü hücrelerin kinosilyumları striolaya yakın, sakküler makulada tüylü hücrelerin
kinosilyumları striolaya uzak yerleşimlidir. Makuladaki tüylü hücrelerin bu yerleşim
özelliğinden dolayı utrikül daha çok yatay düzlemdeki doğrusal kafa hareketlerini;
sakkül ise daha çok yerçekiminin ve dikey düzlemdeki doğrusal kafa hareketlerini
algılar. Örneğin kafa sabitken vücudun aşağı-yukarı hareketleri ve yerçekimi etkisi
sakküler makula; kafa sabitken vücudun ileri geri, sağa sola hareketleri ise utriküler
makulası tarafından tespit edilir (10, 21, 22, 23).
Vestibüler Reseptör Hücreler: Her bir ampulla ve otolit organlarda yer alan
mekanik enerjiyi sinirsel uyarılara dönüştüren özelleşmiş biyolojik duyulardır. İki
çeşittirler.
Tip I: Kadeh şeklinde, çekirdekleri yuvarlak ve hücrenin tabanına yerleşmiş
olup innerve eden sinirler genellikle kalın miyelinli ve düzensiz ateşlemeli liflerdir.
Bu tip hücreler alıcı bölgelerin (kupula, makula) merkezinde bulunurlar. Çok duyarlı
ve en ufak uyarıları alırlar.
Tip II: Silindir şeklinde olup daha ince az miyelinli düzenli ateşlemeli sinir
lifleri ile innerve edilir. Tip II hücreleri Tip I hücrelerine oranla daha kuvvetli
uyaranlara cevap verirler (10, 22, 23).
Makula ve kristadaki vestibüler reseptör hücrelerin diğer bir özelliği de baş
hareketsiz durumda iken vestibüler çekirdeklere sürekli uyarı göndermeleridir. Baş
hareketsizken bile vestibüler çekirdeklere saniyede 160 uyarı iletir. İstirahat halindeki
uyarımın bu denli fazla olmasından dolayı vestibüler duyu hücreleri başın
hareketlerine karşı aşırı duyarlıdır. Her iki taraftaki vestibüler çekirdeğe eşit sayıda
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uyarı geldiğinde baş hareketsiz olarak algılanır. Başın bir tarafa çevrilmesinde ise o
taraftaki sinir iletimi istirahatteki düzeyin üzerine çıkar, aynı anda karşı tarafta sinir
iletimi istirahat düzeyinin altına düşer ve böylece vestibüler çekirdeklere asimetrik bir
girdi olur. Bu girdi de üst merkezlere iletilerek başın uzaydaki yeni konumu ile ilgili
haberdar olmamız sağlanır (21).

2.2.1.3. Vestibüler Sinir
Tüylü hücreler ile temas eden afferent lifler scarpa ganglionunda yer alan
bipolar nöronların periferik uzantılarıdır. Scarpa ganglionundan iki ana demet
(süperior ve inferior) şeklinde çıkan lifler vestibüler sinir demetini oluşturarak
vestibüler çekirdeklere ulaşır. Süperior vestibüler sinir; utrikül, anterior ve lateral
semisirküler kanallardan ve sakkülün bir kısmından lifler alır. İnferior vestibüler sinir
ise posterior semisirküler kanal ve sakkülün ana bölümünden lifler alır.
Süperior ve inferior vestibüler sinir koklear sinirle birleşerek Vestibülokoklear
(VIII. kranial sinir) siniri meydana getir. Vestibülokoklear sinir de fasiyal sinirle
birlikte internal akustik kanal içinden geçerek vestibüler çekirdeklere ulaşır (10, 20,
22, 23).
Vestibüler Aquaduktus: Endolenfatik duktusu barındıran ve BOS ile
komşuluğu olan bir kanaldır.
Endolenfatik Duktus: Vestibüli aquaduktusun içinde bulunur. İçte ise
utrikulosakkuler duktus ile bağlantılıdır. Dışta endolenfatik kese ile temastadır.
Periotik doku ile vestibüler aquaduktusa sıkıca bağlanır. Çevresi ise perilenf sıvısı ile
doludur.
Endolenfatik Kese: Petröz kemiğin kafa içine bakan kısımda yer alır.
Endolenf sıvısının emilimini ve endolenf ile BOS arasındaki basınç farklarını düzenler
(10).

2.2.2. Santral Vestibüler Sistem
Vestibüler primer afferentlerden gelen sinyaller vestibüler çekirdekler ve
serebellumda değerlendirilir.
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2.2.2.1. Vestibüler Çekirdekler
Vestibüler çekirdekler yaklaşık olarak medulla ve pons arasında, beyin sapında
yerleşmiş durumdadır.
Vestibüler çekirdekler dört ana bölgeye ve birçok minör hücre grubuna
ayrılmıştır. Bu dört ana bölge;
1. Süperior vestibüler çekirdek
2. Lateral vestibüler çekirdek
3. Medial vestibüler çekirdek
4. İnferior vestibüler çekirdek.
Süperior Vestibüler Çekirdek: Vestibüler komplekse dorsal ve rostral olarak
yerleşmiştir. Semisirküler kanallardan kaynaklanan vestibülooküler refleks (VOR)
için ana yönlendirme çekirdeğidir.
Lateral Vestibüler Çekirdek: İki alt çekirdeğe ayrılır. Dorsal lateral ve
ventral lateral vestibüler çekirdek. Ventral yüzünde utrikülden gelen dorsal yüzünde
ise serebellumdan gelen uyarıları alır. Bu çekirdekten çıkan ana efferentler, lateral
vestibülospinal traktusu oluşturur.
Medial Vestibüler Çekirdek: Vestibüler çekirdeklerin en genişidir. VOR için
önemli SSK girdilerini alır. Ayrıca kas tonusunu düzenlemek için vestibülospinal
traktusa vestibüler sinyalleri yönlendirir.
İnferior Vestibüler Çekirdek: İnferior vestibüler çekirdek geniş bir afferent
ve efferent sinir ağına sahiptir. Sahip olduğu bu geniş afferent ve efferent sinir ağıyla
diğer vestibüler yapılar arasındaki bütünleşmeyi sağladığı düşünülür (19, 20, 23).

2.2.2.2. Serebellum
Vestibüler çekirdeklerden gelen bilgilerin önemli bir alıcısı olan serebellum,
aynı zamanda bilgilerin değerlendirme ve organize edilme merkezidir. Bir öngörücü
organ gibi çalışır. Serebellum vestibüler refleksler için gerekli olmasa da serebellum
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çıkarıldığında vestibüler refleksler kalibre edilemez. Serebellar flokkulus ise VOR’un
kazancını korur ve ayarlar. Flokkulus lezyonları olan deney hayvanlarında VOR
kazancını arttıran ve azaltan lezyonlara vücudun uyum sağlama yeteneğini azalttığı
gözlenmiştir (24).

2.2.2.3. Vestibüler Refleksler
Vestibülooküler Refleks (VOR): Net bir görüş sağlamak için kafanın açısal
ve doğrusal hareketlerine karşılık göz hareketleri oluşmasını sağlayan ve çok hızlı
çalışan bir reflekstir (20).
VOR’un üç görevi vardır:
1. Baş hareketleri sırasında bakışın stabil durumda kalmasını sağlar (21). Diğer
bir değişle baş hareketliyken gözün sabit görüntü elde etmesini sağlamaktır (23). Bu
amaçla gözler retinadaki imajı sabitlemek için başın aksi yönünde ve aynı hızla hareket
ederler (24).
2. Kişinin kendi hareketlerini ve baş pozisyonunu algılaması ile talamus ve
vestibüler korteks tarafından uzaysal oryantasyonunun bilinmesini sağlar.
3. Vestibülospinal bağlantıları ile VSR’e katkıda bulunarak vücut postürünün
sağlanmasına yardımcı olur.
Semisirküler kanallar, baş pozisyonunda her değişim olduğunda baştaki bu
değişikliği algılayarak; gözlerin baş hareketinin tam tersi yönde ve kafa hareketi
büyüklüğünde kaymasını sağlayan uyarılar gönderirler. Bu durum uyarıların vestibüler
çekirdekler ve medial longitudinal fasikulus ile gözlerin hareketini sağlayan kaslara
iletilmesiyle oluşur (20, 21). Örneğin; baş lateral SSK düzleminde hareket
ettirildiğinde uyarı sinyalleri, ipsilateral medial vestibüler çekirdeğe, kontralateral
abdusens çekirdeğe ve ipsilateral okülomotor çekirdeğe gider. Bunun sonucunda,
ipsilateral medial rektus ile kontralateral lateral rektus kasları kasılır ve gözlerde karşı
tarafa doğru hareket eder.
Baş anterior SSK düzleminde hareket ettirildiğinde uyarı sinyalleri, ipsilateral
süperior vestibüler çekirdeğe, kontralateral okülomotor çekirdeğe gider. Bunun
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sonucunda, ipsilateral süperior rektus ile kontralateral inferior oblik kasları kasılır.
Gözlerde yukarı ve karşı tarafa doğru torsiyonel şekilde döner.
Baş posterior SSK düzleminde hareket ettirildiğinde ise uyarı sinyalleri,
ipsilateral medial vestibüler çekirdeğe, kontralateral troklear çekirdeğe ve
kontralateral okülomotor çekirdeğe gider. Bunun sonucunda ipsilateral süperior oblik
kası ile kontralateral inferior rektus kasları kasılır. Gözlerde aşağı ve karşı tarafa doğru
torsiyonel şekilde döner (20).
Otolitik organlarda ekstraoküler kaslara uyarıcı ve inhibe edici bağlantılar
gönderirler ancak bu bağlantılar ve oluşan göz hareketi paterni yeni yeni
oluşturulmaktadır (21).
Vestibülospinal Refleks (VSR): Yerçekimine karşı çalışan kasların kasılması
ve hareket sırasındaki denge, duruş ve kas tonusunu korumak için geçici kas
kasılmalarının (kasılma-gevşeme) üretiminde kullanılır (23).
Vertibülokolik Refleks (VCR): Kişi başı serbest durumdayken hiç
beklenmedik anda, bir yöne doğru döndürülürse baş ilk ve orijinal pozisyona dönmek
ister. VCR, semisirküler kanallardan başlayıp ense kaslarına kadar uzanan bir refleks
sayesinde başı ilk pozisyonuna getirir (25).

2.3. Kronik Otitis Media
Kronik otitis media (KOM), kulak akıntısı, işitme kaybı ve/veya kulak zarı
perforasyonu ile karakterize olan; orta kulak ve mastoid havalı boşlukları kaplayan
mukozanın kronik enfeksiyonu ve inflamasyonu olarak tanımlanır. Akut süpüratif
otitis medianın (ASOM) 3 ay içerisinde iyileşmeyen sekeli olarak ortaya çıkar (1, 4,
26).

2.3.1. Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri
Epidemiyoloji ve risk faktörleri hastalığın görülme sıklığı ülkelere ve ülkelerde
de bölgelere göre değişiklik gösterir. Her yaş grubunda görülebilen bir hastalıktır. (26,
27).
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- Kötü yaşam şartları,
- Kötü hijyen ve beslenme şartları,
- Kalabalık aileler halinde yaşam,
- Üst solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE)
- Mevsimsel faktörler,
- Alerji

ve

sigara

kullanımı,

KOM

sıklığını

arttıran

faktörlerdir.

Sosyoekonomik durumu iyileşen toplumlarda akut ve seröz otitis media tanı ve
tedavisinin erken yapılması da KOM insidansını azaltmaktadır. Türkiye’de görülme
sıklığı yapılan çalışmalarda %0.005 ile %2.5 arasında değişmektedir (28, 29).

2.3.2. Patogenez
Kronik otitis medianın etiyolojisi hastalar arasında farklılık gösterir. Neden
olarak ise tek bir neden ve olayın gösterilemediği karmaşık bir süreçtir. İmmün
sistemin yaşamın ilk iki yıllarında olgunlaşmaması nedeniyle AOM ve SOM sık
görülmektedir. KOM’lu çocukların hikâyelerinde rekürren otitis media ve seröz otitis
media çoğunlukla bulunduğu gözlenmiştir. Orta kulak enfeksiyonları orta kulak
oksijenasyonunu ve siliyer aktiviteyi bozar. Siliyer aktivitenin bozulması ile
mukozada metaplazik değişmelerin başlamasına neden olur.
Otitis medianın kronik hal almasında östaki tüpü ve mastoid hücrelerin mevcut
durumu en önemli iki lokal faktördür. Östaki tüpünün fonksiyonlarının bozulması orta
kulağın nazofarenksten gelen sekresyonlara maruz kalmasına ve sonucunda enfekte
olmasına neden olur. Mastoid pnömatizasyon yetersizliğinde ise orta kulak
havalanması kolay bozulmakta ve SOM gelişme olasılığı artmaktadır. Bunun yanında
orta kulak ve mastoid geçiş yolları ödem, polip ve granülasyon dokuları nedeniyle
tıkanmakta ve enflamasyon daha kolay kronikleşmektedir (30, 31).

2.3.3. Mikrobiyoloji
KOM’un en sık patojeni P. aeruginosa’dır ve %35-65 arsında görülme sıklığı
vardır. Sonrasında ise görülme sıklığı olarak S. aureus gelir. Bunlardan başka kuagülaz
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negatif stafilokoklar, E. coli ve proteuslar ile anaerob bakterilerden olan B.
Melaninogenicus ve B. Fragilis de izole eden etkenlerdir (26, 30).

2.3.4. Kronik Otitis Media Tipleri
KOM için klinik olarak farklı sınıflamalar vardır. Otoskopik değerlendirmeye
göre tubotimpanik ve attikoantral hastalık olarak ikiye ayrılır.
Tubotimpanik Hastalık: Enflamasyon orta kulak mukozası ile sınırlı olup
kemik defekti beklenmez. İyi seyirlidir. Kulak zarındaki perforasyon pars tensada
yerleşiktir. Genellikle kolesteatom eşlik etmez.
Attikoantral Hastalık: Enflamasyon temelde attik alandadır. Kulak zarında
pars flaksida bölgesinde perforasyon veya retraksiyon poşu gözlenir. Genellikle kemik
erozyonu izlenmekle birlikte kolesteatoma eşlik eder.
KOM tubotimpanik ve attikoantral özelliklerine göre üç sınıfta incelenir.
1. Kronik Basit Otitis Media
2. Kronik Mukozal Otitis Media
3. Kronik Kolesteatomlu Otitis Media

2.3.4.1. Kronik Basit Otitis Media
Tubotimpanik özelliklidir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının orta kulağa
yayılması sonrası orta kulak mukozasında ödem ve zarda perforasyon oluşması ile
karakterizedir. Ara ara akıntılı dönemler görülür. Perforasyonun büyüklüğü ve yerine
göre işitme kaybı derecesi değişmekle birlikte genelde hafif dereceli iletim tipi işitme
kaybı gözlenir.

2.3.4.2. Kronik Mukozal Otitis Media
Tubotimpanik özellikli olmasına rağmen kronik basit otitis mediaya göre daha
agresif özelliklidir. Zar perforasyonu daha geniş ve orta kulak mukozası daha
ödemlidir. Polipler, granülasyon dokusu, ve kemikçik nekrozları görülebilir. Uzun
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süren mukoid ve mukopürülan akıntılar gözlenir. İşitme kaybı genellikle ileri dereceli
değildir.

2.3.4.3. Kronik Kolesteatomlu Otitis Media
Attikoantral özelliklidir. Aural kolesteatomalar orta kulak ve temporal kemiğin
havalı bölgelerinde görülen epidermal inklüzyon kistleridir. Konjenital veya sonradan
edinilmiş olarak ortaya çıkar. Sonradan kazanılmış kolesteatomalar OME, AOM veya
ikisinin sonucu olarak görülür (30, 32, 33).

2.3.5. Klinik Belirtiler ve Tanı
Ağrı: KOM’da ağrı oluşmaz. Ağrının olması komplikasyonun varlığının
işaretidir. Ayrıca KOM’a otitis eksterna eşlik ederse ağrı oluşur.
Akıntı: Özellikle aktif devrede sık görülür. KOM’un çeşidine göre kulak
akıntısının niteliği değişir. Genellikle kokusuz ve seromukoid yapıdadır. Sekonder
enfekte olgularda pürülan görünümlüdür. Komplikasyonlu durumlarda kötü kokulu
olur.
Kanama: Genellikle polip ve granülasyon dokusu varlığından kaynaklanır.
Baş Dönmesi: Enfeksiyonların varlığında yuvarlak pencere membranının
geçirgenliğinin artması ve bakteriyel toksinlerin labirent içine geçmesi sınırlı
labirentite ve baş dönmesine neden olur.
İşitme Kaybı: Çoğunlukla iletim tipi işitme kaybı mevcuttur. Perforasyonun
büyüklüğü ve lokalizasyonu, akıntının niteliği ve miktarı, granülasyon ve polipler,
osteit, kemikçik patolojileri, timpanoskleroz, kolesteatom ve oluşan debrisler işitme
kaybının miktarını etkiler. Küçük santral perforasyonlarda ve kemik zincirin sağlam
olduğu durumlarda kayıp ortalama 20 dB kadardır. Orta genişlikteki perforasyonlarda
yaklaşık olarak 30 dB, totale yakın ve pencereleri tutan perforasyonlarda 50 dB’e
varan işitme kaybı gözlenir. KOM’da enfeksiyonların labirente geçmesinden dolayı
sensorinöral tip işitme kaybı eklenerek miks tip işitme kayıpları da görülebilir (26, 30).
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Kronik otitlerin seyri sırasında dört klinik devre gözlenir:
1. Aktif devre
2. İntermittant devre
3. İnaktif devre
4. Skatrisyel devre
1. Aktif Devre: Hastalığın bu devresi sürekli akıntı ile karakterizedir.
Akıntının varlığı enfeksiyon ve enflemasyonun aktif olarak devam ettiğini gösterir.
Otoskopik muayenede perforasyon ve akıntı gözlenir. Akıntının niteliği KOM’un
çeşidine göre değişir.
2. İntermittant Devre: Akıntı zaman zaman akar zaman zaman kesilir. ÜSYE
ve alerji atakları sonucunda görülür. ÜSYE’nin gerilemesini takiben akıntı durur.
Akıntılı dönemde orta kulak mukozası ödemlidir.
3. İnaktif Devre: Akıntı yoktur. Hasta yıllar önce aktığını ama şimdi
akmadığını ifade eder. Genelde perforasyon santral ve orta kulak kurudur. Östaki tüpü
genellikle açıktır ve valsalva manevrasının yaptırılma esnasında perforasyondan hava
gelmesi kanıtlar yönündedir. Hafif dereceli iletim tip işitme kaybı vardır. Kemikçik
zincirindeki erimeler ise işitme kaybının derecesini ve tipini etkiler.
4. Skatrisyel Devre: Kronik enfeksiyonun tamamen iyileştiği ve yerinde sekel
olarak fibrotik dokuların kaldığı devredir. Bu iyileşme adeziv otit veya timpanoskleroz
şeklinde olabilir. Perforasyon kapanabilir ya da küçük santral bir perforasyon olarak
kalabilir. Buna rağmen ileri dereceli iletim tip işitme kaybı mevcuttur. Bunun sebebi
orta kulaktaki yapışıklıklar, timpanoskleroz ve kemikçiklerdeki erozyondur.
Kolesteatomlu KOM’larda hastalık inaktif veya skatrisyel devreye geçemez. Kısa
sürede aktif devreye girer ve cerrahi olarak müdahale edilmezse komplikasyonlar
gelişir.
Tanı; genelde anamnez ve ayrıntılı otoskopik muayene bulgularına
dayanılarak koyulur. Muayenede kulak zarı perforasyonun boyutu ve yeri, akıntının
özelliği, orta kulak mukozası ve kolesteatom varlığının araştırılmasının yanında
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anamnezde akıntı, işitme kaybı, geçirilmiş kulak enfeksiyonları veya travmanın yer
alması tanı konmasında iyi bir ipucu sağlar.
Bazı toksinlerin yuvarlak pencere yoluyla iç kulağa geçmesine neden olduğu
düşünülmektedir. Bu nedenle hastalara fistül testi de yapılabilir. Parmak veya
pnömatik otoskopla DKY’ye basınç uygulanır; nistagmus ve/veya baş dönmesi
oluşursa test pozitif kabul edilir (Hennebert belirtisi). Testin duyarlılığı düşük
olmasına rağmen uygulanışı kolaydır ve pozitif olması labirent fistülünü düşündürür.
Odyolojik değerlendirme; öncelikli diyapozon testleri yapılır. Sonrasında
odyolojik olarak hava-kemik iletimi, konuşmayı alma eşiği ve diskriminasyon skorları
ölçümü yapılır.
Radyolojik

görüntüleme;

bilgisayarlı

tomografi

(BT)

enfeksiyonun

yaygınlığı, komplikasyonların varlığını görme ve kemikçik zinciri durumu hakkında
bilgi verir. Manyetik rezonans (MR) ise özellikle temporal kemik içerisindeki
kolesteatoma oluşumu hakkında bilgi verir (1, 34, 35).

2.3.6. Kronik Otitis Media Tedavisi
Kronik otitis mediada enfeksiyonun eradikasyonu, kulak zarının tamirinin
sağlanması, komplikasyonların önlenmesi ve işitmenin düzeltilmesi amacı ile medikal
veya cerrahi tedaviler uygulanır (35, 36).
Medikal Tedavi: Medikal tedavinin amacı enfeksiyonu kontrol altına alıp
stabilize etmektir. Medikal tedavi olarak sistemik antibiyotik, topikal antiseptik
damlalar yanında antibiyotikli ve steroidli damlalar bulunmaktadır. Hastalığı yok
etmek için antibiyotikler en sık görülen patojenlere yönelik seçilmelidir (32). Medikal
tedaviye ek olarak kulağın sudan korunması ve lokal temizlik öneri olarak verilir.
Ancak kronik süpüratif otitis medialı ve özellikle kolesteatomu var olan olgular
genelde bu tedavilere cevap vermez (31).
Cerrahi Tedavi: Cerrahide amaç; enfeksiyonu ve olası bütün patolojilerinin
temizlenmesi, kendi kendine havalanabilen orta kulak boşluğunun oluşturulması, kuru
ve kendini temizleyebilen bir kavitenin oluşturulması ve sonuç olarak doğal yapının
mümkün olduğu kadar korunmasıdır. Cerrahi tedavide patoloji doğru tespit edilmeli
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ve bu patolojiye en uygun teknik belirlenip doğru bir şekilde uygulanmalıdır (37, 38,
39).

2.3.7. Kronik Otitis Media Komplikasyonları
Orta kulak ve mastoid boşluktaki kronik enfeksiyonun ve/veya kolesteatomun
kemik sınırlarının ötesine geçmesiyle oluşan durumlar kronik otitis media
komplikasyonları olarak adlandırılır (37).
Otitis media komplikasyonları ekstrakraniyal ve intrakraniyal olmak üzere iki
kısımda incelenir. Ekstrakraniyal komplikasyonlar da yine kendi içinde iki kısımda
incelenir: intratemporal ve ekstratemporal komplikasyonlar (40, 41).
 Ekstrakraniyal Komplikasyonlar
 İntratemporal Komplikasyonlar
 Kulak zarı perforasyonu

 Akut Mastoidit
 Petrozit
 Labirentit
 Labirent fistülü
 Fasiyal Paralizi

 Ekstratemporal Komplikasyonlar
 Subperiostal Abse
 Bezold Absesi
 Luc Abse

 İntrakraniyal Komplikasyonlar
 Menenjit
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 Epidural Abse
 Subdural Ampiyem
 Beyin Absesi
 Lateral (Sigmoid) Sinüs Trombozu
 Otitik Hidrosefali

2.3.7.1. Ekstrakraniyal Komplikasyonlar
İntratemporal Komplikasyonlar
Kulak Zarı Perforasyonu: Hem akut hem de kronik hastalık varlığında
gelişebilir. Orta kulak materyalin oluşturduğu basınç veya uzun süreli östaki tüpü
disfonksiyonuna bağlı olarak gelişir. Genellikle spontan olarak iyileşir. Fakat bazen
kalıcı olabilir ve hastanın akıntılı veya akıntısız hafif iletim tipi işitme kaybı ile
hastaneye başvurmasına neden olur. Kulak zarı perforasyonu ile oluşan işitme
kaybının düzeyi, kemik zincirin durumuna göre farklılık göstermekle birlikte, 0-45dB
arasındadır.
Akut Mastoidit: Otitis media‘nın en sık görülen komplikasyonu olarak görülür.
Orta kulak boşluğu ve mastoid hava hücreleri aditus ad antrium ile bağlantı halindedir.
Bu nedenle orta kulaktaki enfeksiyonlar çoğunlukla

mastoid hücrelerde de

enfeksiyona neden olur. Mastoid hücrelerde ödem ve enfeksiyon mastoid kavitenin
havalanmasını ve drenajını bozar. Hücrelerde enflamasyona bağlı olarak kemik
nekrozu görülür. Buna bağlı olarak da hücreler arası bölmeler erir.
Mastoid bölgede kızarıklık ve basmakla ağrı, şişlik görülür. Otoskopide DKY
arka duvarında yumuşama ve çökme mastoidit düşündüren önemli bir bulgudur (40,
42).
Petrozit: Orta kulak enflamasyonunun petröz apeksteki havalı hücrelere
yayılması sonucunda ortaya çıkan tablodur. Seyrek görülen bir komplikasyondur.
Petrozite sabit iki semptom, derin rahatsızlık verici ağrı ve mastoidektomiyi takip eden
akıntıdır. Bunların yanında V., VI., VII. ve VIII. kraniyal sinirlerin tutulumu ile ilgili
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olarak diplopi (çift görme), ateş, geçici fasiyal paralizi ve hafif vertigo bulunabilir (37,
41).
Labirentit: Orta kulak enfeksiyonunun koklea ve vestibül içerisine geçmesiyle
oluşur. Bakteri ve enflamatuar ajanlar yuvarlak pencere yoluyla, oval pencere yoluyla
veya kemik defektler yoluyla labirente ulaşır (37).
Hastalarda yüksek frekansları tutan sensörinöral işitme kaybı ve şiddetli
vertigo (bulantı-kusma) şikayetlerine yol açar. Klinik olarak iki alt tipi vardır: Seröz
ve süpüratif (pürülan). Süpüratif labirentitteki tablo seröz labirentite göre daha ağır
seyreder (43).
Labirent Fistülü: Perilenf kaybı olmaksızın semisirküler kanalları örten
endokondral kemiğin erozyonu şeklinde kendini gösterir. Bu koruyucu kemiğin kaybı
basınç ve kitlenin neden olduğu perilenf ve endolenf hareketi ile vestibüler ve işitsel
semptomlar olarak kendini gösterir. Genellikle kolesteatomlu KOM komplikasyonu
olarak ortaya çıkar. En sık lateral semisirküler kanalda görülür. Hastalarda baş
dönmesi ve dengesizlik şikayeti vardır. Olguların %70’inde fistül testi pozitiftir bunun
yanında testin negatif olması labirent fistülünü ekarte etmez (44, 45).
Fasiyal Paralizi: Kronik otitis media‘ya bağlı fasiyal paralizilerin büyük
kısmına kolesteatom neden olur. Orta kulaktaki patolojinin fasiyal sinire ulaşmasıyla
oluşur. Sinirde şişlik ve enflamasyon oluşur (41).
Ekstratemporal Komplikasyonlar
Subperiostal Abse: Mastoid hava hücrelerindeki enfeksiyonun subperiostal
boşluğa yayılmasıyla oluşur. Genellikle AOM sonrası gelişse de, KOM ile ilişkili de
olabilir. Mastoiditli hastaların %50’sinde gelişir (40).
Bezold Absesi: Orta kulaktaki enfeksiyonun mastoid çıkıntının ucundan devam
edip sernokleidomastoid (SKM) kasa varması sonucu oluşan tablodur. Boyundaki
ağrılı şişlik dikkat çekici, boyun hareketleri kısıtlı ve ağrılıdır (40, 46).
Luc Abse: Dış kulak kanalından gelen enfeksiyonun periostu delip temporal
kasın derininde birikmesiyle oluşur (40).
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2.3.7.2. İntrakraniyal Komplikasyonlar
Menenjit: İntrakraniyal komplikasyonlar içinde en sık görülenidir. Çocuklarda
daha çok AOM sebepli yetişkinlerde ise kolesteatomlu KOM sebepli gelişir. En önemli
semptomu baş ağrısıdır. Baş ağrısının yanında yüksek ateş, ense sertliği, fotofobi ve
konfüzyon (bilinç bulanıklığı) da hastayı doktora getiren sebeplerdendir. Hastaların
%10’unda kafa çiftleri de etkilenmiştir. VI. Kraniyal sinir (abdusens) paralizisi
genellikle tedavi ile düzelir. Ama VIII. sinir ve koklear kanalların tutulumu geri
dönüşümsüz işitme kaybına neden olur (37, 47).
Epidural Abse: KOM’da görülen kolesteatom ve granülasyon dokusu komşu
kemik yapılarda erozyona neden olabilir. Kolesteatom ve granülasyon dokusu mastoid
boşluğun periferine ulaştığı zaman, dura (beyin zarı en dış katmanı) ortaya çıkana
kadar erozyon devam eder. Sonuçta dura enflamasyonu oluşur ve daha sonra da dura
boyunca granülasyon dokusu meydana gelir. Bu bölgede pürülan madde birikimi dura
ve kemik duvar arasında iltihap birikimine yol açar. Buna epidural veya ekstradural
abse denir. Temporal başağrısı ve kulak ağrısı görülür (37, 40).
Subdural Ampiyem: KOM’a bağlı olarak dura ve araknoid (beyin zarı
katmanları) arasında enfeksiyöz sıvı birikimi oluşabilir. Sıvı birikimi eğer tedavi
edilmezse iltihaplanır. Oluşan bu iltihabın geniş bir alanda birikimi ise subdural
ampiyem ile sonuçlanır. Subdural ampiyem için ani başlayan şiddetli başağrısı tipiktir.
Ateş ve kusma diğer şikayetler olarak görülür (37, 40).
Beyin Absesi: Beyin parankimindeki fokal süpüratif süreçtir. Otojen beyin
apselerinin büyük bir kısmı KOM’a, özelliklede kolesteatomlu KOM’a bağlı olarak
gelişir. Üç önemli bulgu; başağrısı, yüksek ateş ve fokal nörolojik defisittir.
Lateral (Sigmoid) Sinüs Trombozu: Orta kulak ve mastoiddeki enfeksiyon ve
enflamasyona bağlı olarak dural venöz sinüslerde (orta kulak ve mastoid hava
hücrelerine yakınlığından dolayı) tromboz oluşmasıdır. Menenjitten sonra en sık
intrakraniyal komplikasyondur. En önemli belirtisi aralıklı olarak ani yükselen ateştir
(bacaklı ateş) (40).
Otitik Hidrosefali: AOM veya KOM vakalarının bir kısmında, beyin absesi
gibi yer kaplayan bir lezyon olmamasına rağmen kafa içi basınçta artış görülmesidir.
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Daha çok çocuk ve gençlerde görülür. Başağrısı, diplopi, uyku hali, bulanık görme ve
bulantı-kusma şikayetleri vardır. Bilateral papilödem ve ipsilateral VI. Kraniyal sinir
paralizisi en güvenilir klinik bulgulardır (37, 40, 48).

2.4. Video Head Impuse Test
İlk olarak Halmagyi ve Curthoys tarafından 1988 yılında yatak başı muayene
olarak tanımlanan head impulse test (HIT-baş itme testi), başın tekrarlayan küçük
amplitüdlü, yüksek hızlı ve ivmeli, beklenmedik itme hareketlerine cevaben oluşan
göz hareketlerinin incelendiği ve bu yolla vestibulookuler refleks bütünlüğünün
değerlendirildiği bir vestibüler testtir (49).
Testte; hasta testi uygulayan klinisyenin önüne oturtularak başı 30⁰ öne eğilir
(horizontal kanalların yer düzlemi ile paralel hale gelmesi). Hastanın başı, iki yandan
kavranarak sağa ve sola baş itmeleri yapılır. Hastadan sabit bir noktaya bakması
açısından testi yapanın burnu veya alnı gibi belirlenmiş bir noktaya bakması ve baş
hareketleri sırasında gözünü oradan ayırmaması istenir. Testi uygulayan, hastanın
gözlerine bakarak, görsel fiksasyonun hareket süresince devam edip etmediğini,
hastanın hedefi kaçırarak tekrar yakalamak için düzeltici göz hareketleri (refiksasyon
sakkadları) yapıp yapmadığını anlamaya çalışır.
Başın çevrilmesi ile semisirküler kanalların içinde bulunan sıvılar yer
değiştirir, sıvıların yer değişimine bağlı olarak vestibüler tüy hücrelerinin uyarılması
sonucu oluşan değişiklikler semisirküler kanalların vestibüler çekirdeğine gönderilir,
daha sonra her iki gözün oküler kaslarının motor nöronlarına uyarı gider (50). Belirgin
bir vestibüler kayıp yoksa hareket yönündeki VOR normalse veya normale yakınsa
gözler hedefte kalır ve düzeltici yakalama sakkadları gerekmez. Eğer unilateral veya
bilateral vestibüler kayıp varsa baş hasarlı labirent yönünde itildiğinde gözler hedeften
sapar ve baş itildiği sırada veya hemen sonra gözlerde düzeltici bir sakkad gözlenir.
Bunun nedeni, ipsilateral kulakta VOR’un nöral katkısının zayıflamış olması ve
kontralateral kulaktan kaynaklanan inhibitör sinyalin rotasyon sırasında bakış
stabilitesini sağlamaya yetmiyor olmasıdır. Bu nedenle gözler ilk olarak başla birlikte
hareket eder ve hedefi tekrar yakalamak için düzeltici bir hareket (sakkad) yapar (49).
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Video head impulse testi (vHIT); Paris’te Barany topluluğu tarafından
2004’te bildirilen daha sonra ise Ulmer ve Chays’ın ayrıntılı anlatarak ortaya koyduğu
yeni bir testtir (51, 52).
VOR, baş rotasyonuna eşit ve zıt göz hareketleri oluşturarak baş rotasyonları
sırasında bakış stabilitesini sağlar. Doğal baş hareketleri için VOR kazanımı göz
hızının baş hızına bölünmesidir ve bu nedenle sağlıklı bireylerde 1’e yakındır. Başın
her iki tarafında ki SSK’ler beraber çalışan iki düzlem şeklinde bulunur. Yani sol
lateral kanalla sağ lateral kanal, sağ anterior kanalla sol posterior kanal (RALP) ve sol
anterior kanalla sağ posterior kanal (LARP) aynı düzlemde çalışır. Video head impulse
teste göz hareketleri, kızılötesi ve kamera özelliğine sahip hafif bir gözlük kullanılarak
kaydedilmekte ve VOR kazançları bilgisayar yardımı ile rakamsal olarak
hesaplanabilmektedir. Ayrıca çıplak gözle görülemeyen veya tespit edilemeyen
sakkadların tespit edilmesi sağlanmaktadır (53, 54). Başa verilen itmeler esnasında
oluşan ve amplitüdü (hızı) pik baş hızından daha büyük sakkadlara covert sakkad (gizli
sakkad), başa verilen itmeler sonrasında oluşan ve amplitüdü (hızı) pik baş hızından
daha büyük amplitüdlü sakkadlara ise overt sakkad (açık sakkad) denir (55).
Testte baş SSK’ler düzleminde 10-20⁰ açı ile tepe baş ivmelenmesi yaklaşık
1000-4000⁰ /s² ve tepe baş hızı yaklaşık 100-400⁰ /s olacak şekilde hareket ettirilir.
Hasta hedefin yaklaşık 1m ( farklı vHIT cihaz markalarında değişim gösterir) uzağına
oturtulur ve her kanal kendi düzlemi içinde ayrı ayrı olarak test edilir.
Son zamanlarda yapılan birkaç çalışmaya göre normal bireylerde ortalama
VOR kazancı horizontal kanallar için 0.94 ile 1.06 arasında olup vertikal kanallar için
daha düşük değerler olduğu tespit edilmiştir. Normal VOR kazançları alt sınırı
horizontal kanallar için yaklaşık 0.7 ile 0.80 arasında vertikal kanallar için ise yaklaşık
0.60 ile 0.70 arasındadır (54).

2.5. Baş Dönmesi Engellilik Envanteri (BEE)
Baş Bönmesi Engellilik Envanteri (BEE), Jacobson ve Newman tarafından
1990 yılında geliştirilmiştir. Baş dönmesi engellilik envanteri, hastaların baş dönmesi
ve denge bozukluğunu arttıran faktörlerin yanında vestibüler sistem hastalıklarında
fonksiyonel ve duyusal sonuçların da ölçülmesine olanak sağlayan 25 maddeden
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oluşan bir ankettir. Fiziksel engelliliği 1, 4, 8, 11, 13, 17, 25 maddeleri, duyusal
engelliliği 2, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 23 maddeleri ve fonksiyonel engelliliği 3, 5, 6,
7, 12, 14, 16, 19, 24 maddeleri ölçer. Her madde; evet (4 puan), bazen (2 puan) ve
hayır (0 puan) cevaplarından oluşur. Elde edilebilecek en yüksek puan 100 olup
fiziksel engelliliğin en yüksek toplam puanı 28, duyusal engelliliğin ve fonksiyonel
engelliliğin en yüksek toplam puanı 36’dır. Yüksek puanlar hastanın baş dönmesi
şikayetinin yaşamını olumsuz yönde etkilediğini gösterir (56, 57, 58).
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3. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu tez çalışması Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kulak Burun Boğaz
Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Tezli Yüksek Lisans Programına
bağlı olarak yürütülmüştür. 02.01.2019 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Etik Kurul onayı alınmış olup (EK-1) çalışmaya katılan tüm bireylerden yazılı izin
alınmıştır ( EK-2). Çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji
Ünitesinde yapılmıştır.

3.1. Bireyler
Bu çalışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesi KBB polikliniğine başvuran ve kronik otitis media tanısı alan 1865 yaş arası kişiler akıntı hikayesine göre iki alt grup olarak 30 aktif kulak akıntısı
olan, 30 kulak akıntısı olmayan hasta ve 30 sağlıklı birey dahil edilmiştir.

3.1.1. Hasta Grubu
Çalışmada hasta grubunu oluşturmak üzere KBB muayenesi sonrası aktif
akıntılı ve inaktif akıntısız tek taraflı kronik otitis tanısı alan ve dahil edilme kriterlerini
taşıyan 30 aktif akıntısı olan ve 30 inaktif akıntısı olmayan birey olmak üzere toplam
60 hasta çalışma hakkında ayrıntılı bilgi verildikten sonra dahil edildi.
Çalışmaya dahil edilme kriterleri:
1. 18-65 yaş arasında olmak
2. Tek taraflı aktif akıntılı kronik otitis media tanısı almak
3. Tek taraflı inaktif akıntısız kronik otitis media tanısı almak
4. Çalışmaya gönüllü olmaktır.
Dışlama kriterleri:
1. Ototoksik veya vestibülotoksik ilaç kullanımı olmak
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2. Bilinen sistemik bir hastalığı olmak
3. Psikolojik ve nörolojik problemi olmak
4. Servikal problemi olmak
5. Vestibulosupresan ilaç kullanmak
6. Görme problemi olmak
7. Geçirilmiş kafa travması ve geçirilmiş kulak cerrahisi öyküsü olmak
8. Herhangi bir vestibüler hastalığı olmaktır.
Bu kriterlerin herhangi birini karşılamayan ve çalışma esnasında testi
tamamlayamayan bireyler çalışma dışı bırakılmıştır.

3.1.2. Kontrol Grubu
Çalışmaya, kontrol grubunu oluşturmak üzere araştırma hakkında ayrıntılı bilgi
verilen ve çalışmayı kabul eden 30 sağlıklı birey dahil edilmiştir.
Çalışmaya dahil edilme kriterleri:
1. 18-65 yaş arasında olmak
2. Normal işitmeye sahip olmak (saf ses hava yolu ve kemik yolu işitme
eşiklerinin 500-4000 Hz frekanslarında ≤15 dB olması ve hava kemik aralığının 10
dB’den az olması) (59)
3. Tip A timpanograma sahip olmak (orta kulak basıncının -100 - +50 daPa
arasında olması), akustik refleks eşiklerinin 85-100 dB HL’de elde edilmesi (60)
4. Bilinen herhangi bir hastalığı olmamak ve ilaç kullanmamak
5. Baş dönmesi ve/veya dengesizlik şikayeti olmamak
6. Görme problemi olmamaktır.
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Bu kriterlerin herhangi birini karşılamayan, çalışmaya gönüllü olmayan ve
çalışma esnasında testi tamamlayamayan bireyler çalışma dışı bırakılmıştır.

3.2. Yöntem
Çalışma ve kontrol grubundaki tüm bireylerin kulak burun boğaz muayeneleri
yapılmış olup tüm bireylerden ayrıntılı anamnez alınmıştır. Hem hasta bireylere hem
sağlıklı bireylere odyolojik değerlendirme, BEE ve vHIT uygulanmıştır. Elde edilen
bulgularda vHIT için VOR kazanç değerleri ile sakkad varlığı değerlendirmeye
alınacaktır.

3.2.1. Odyolojik Değerlendirme
Saf Ses Odyometri ve Konuşma Odyometrisi
Çalışmaya dahil edilen bireylere değerlendirmeler, Industrial Acoustics
Campany (IAC) Inc.’in sessiz kabinlerinde Otometrics marka Madsen klinik
odyometre cihazı ve TDH-39 kulaklık kullanılarak yapılmıştır. Saf ses hava yolu
işitme eşikleri 125-8000 Hz aralığında belirlenmiştir. Kemik yolu işitme eşikleri ise
500-4000 Hz aralığında RadioEar 71 kemik yolu vibratör kullanılarak belirlenmiştir.
Saf ses ortalamaları (SSO); 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz işitme eşikleri toplanıp 4’e
bölünerek hesaplanmış olup:
SSO’ları
≤15 dB Normal işitme
16-25 dB→ Çok hafif derecede işitme kaybı
26-40 dB→ Hafif derecede işitme kaybı
41-55 dB→ Orta derecede işitme kaybı
56-70 dB→ Orta-ileri derecede işitme kaybı
71-90 dB→ İleri derecede işitme kaybı
>90 dB→ Çok ileri derecede işitme kaybı olarak sınıflandırılmıştır (59).
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Konuşma oyometrisi olarak; konuşmayı alma eşiği (SRT), konuşmayı ayırt
etme (SD) ve rahatsız edici ses seviyesi (UCL) belirlenmiştir.
İmmitansmetrik Değerlendirme
Değerlendirme, İnteracoustics marka AT 235/h model cihazı kullanılarak 226
Hz probe tone kullanılarak timpanometrik ölçümler yapılmış olup akustik refleks
eşikleri bilateral 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz aralığında ipsilateral ve kontralateral
olarak belirlenmiştir.

3.2.2. Baş Dönmesi Engellilik Envanteri (BEE)
Çalışmada, BEE hasta ve kontrol grubundaki tüm bireylere uygulanmıştır. En
yüksek toplam puan 100, en düşük toplam puan 0’dır. Toplam skor ne kadar yüksek
olursa baş dönmesinin hastanın yaşam kalitesi üzerindeki etkisi o kadar kötü, puan ne
kadar düşük olursa etkisi o kadar düşük olarak ifade edilir (Ek-3).
BEE puanlarının analizi;
2-30 puan hafif baş dönmesi algısı
31-60 puan orta baş dönmesi algısı
61-100 puan şiddetli baş dönmesi algısı olarak değerlendirilmiştir (58).

3.2.3. Vestibüler Değerlendirme

3.2.2.1. Video Head Impulse Test
Video head impulse testte İnteracoustics marka EyeSeeCam vHIT model
(versiyon 1.2.0.001-A/S DK-5610, Assens, Denmark) cihazı ile yapılmış ve
OtoAccess™ bilgisayar yazılım programı kullanılmıştır. Kullanılan sistemde, yapılan
farklı testler sırasındaki göz hareketlerinin ve ölçüm grafiklerinin aynı anda izleme
olanağı sağlayan basit bir kullanıcı ara yüzü vardır. Üzerinde monoküler, hareketli ve
32 gr ağırlığında kamera ve gözlüğün tam ortasında bir lazer ışık kaynağı bulunan özel
gözlük (baş büyüklüğüne göre ayarlanabilir lastik bir bant ile başa tutturulan) USB 2.0
kablo ile bilgisayara bağlanmış olup gözlükten alınan veriler monitöre aktarılmıştır.
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3.2.2.1.1. Teste Hazırlık
Tüm hastalar (hasta ve sağlıklı gönüllüler), duvarda bulunan noktaya 1,5 metre
mesafede bulunan sandalyeye oturtulmuş ve duvarda bulunan noktaya (düz bakış
hizasında olan) bakmaları istenmiştir. Test gözlüğü kaymayacak şekilde sıkıca
takılmış ve gözlükteki hareketli kamera sayesinde göz video ekranının merkezine
gelecek şekilde ayarlanmıştır.

Şekil 3.1. vHIT gözlük yerleşimi.
3.2.2.1.2. Kalibrasyon
Kalibrasyon aşaması, standart (göz kalibrasyonu) ve head (baş kalibrasyonu)
olarak iki aşamadan oluşmaktadır.
Göz kalibrasyonu için gözlükte bulunan lazer ışık kaynağı açılmış ve lazer ışık
kaynağından 5 adet ışık yansıtılmıştır. Hastadan ortada bulunan ışığın duvardaki
noktanın üstüne gelecek şekilde bakması istenmiştir. Daha sonra hastadan başını
oynatmadan sadece gözleriyle orta noktanın üstünde, altında, sağında ve solunda
bulunan diğer ışık kaynaklarına verilen komutla birlikte bakması istenmiştir. Bu işlem
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ortadaki nokta da dahil olmak üzere her noktaya iki tekrar bakış yapmak şartıyla
hastanın göz kalibrasyonu yapılmıştır.

Şekil 3.2. vHIT göz kalibrasyonu bakış şekli ve program ekran görüntüsü.
Baş kalibrasyonu için hastadan duvarda bulunan noktaya bakması istenmiştir.
Daha sonra hastanın başı sağa-sola ve yukarı-aşağı her yöne 5’er kez olacak şekilde
hareket ettirilmiştir. Kalibrasyon aşaması her hasta için tekrar edilmiştir.

Şekil 3.3. vHIT baş kalibrasyonu program ekran görüntüsü.
3.2.2.1.3. Test
Test aşaması üç bölümden oluşmaktadır.
Lateral; sağ lateral ve sol lateral SSK’nin birlikte değerlendirildiği, Lateral
bölüm için hastadan duvardaki noktadan test süresince gözünü ayırmadan ve
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kırpmadan bakması istenmiştir. Hastanın arkasından çenesi iki elle kavranarak başı
yaklaşık 30⁰ öne eğilerek başı sağa-sola, hızlı ve 15-20 derecelik küçük açılarla baş
itme hareketleri uygulanmıştır.
RALP; sağ anterior ve sol posterior vertikal SSK’nin birlikte değerlendirildiği,
RALP bölümü için yine hastadan duvardaki noktaya sabit bakması istenmiştir.
Hastanın arkasından başı, bir el çenede bir el başın tepesinde olacak şekilde kavranarak
sağ anterior ve sol posterior kanal düzleminde başa 15-20 derecelik açılarla öne ve
arkaya (arada primer hatta getirilerek) itme uygulanmıştır.
LARP; sol anterior ve sağ posterior vertikal SSK’nin birlikte değerlendirildiği,
LARP bölümü için aynı RALP bölümünde olduğu gibi ancak bu sefer sol anterior ve
sağ posterior kanal düzleminde başa 15-20 derecelik açılarla öne ve arkaya itme
uygulanmıştır.
Lateral ve vertikal kanallar için programın kabul edilebilir özellikte bulduğu
15 uyaran yapılmıştır. Uyaran hızı olarak ise 150-250⁰ /s kullanılmıştır (61).

Şekil 3.4. vHIT program test yapım ekranı ve baş itmesi sonucu kabul
olmuş uyaran görüntüsü.
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3.3. İstatistiksel Analiz
Verilerin düzenlenmesi, işlenmesi ve analiz edilmesi R İstatistiki Hesaplama
ve Programlama Platformu (R version 3.6.0 (2019-04-26) – “Planting of a Tree”)
kullanılarak yapılmıştır.
Çalışmada bağımsız değişken; kronik otitis media olup bağımlı değişkenler;
saf ses ortalaması, baş dönmesi engellilik envanteri ve vestibüler fonksiyonların vHIT
ölçümlerinden oluşmaktadır.
Hasta bireyler ile kontroller arasındaki karşılaştırmalı analizlerde bağımlı
değişkenlerin tamamı sayısal değişken olduğundan Çoklu Doğrusal Regresyon (En
Küçük Kareler Regresyonu) analiz yöntemi kullanılmıştır. Aynı bireyler arasında
yapılan analizlerde ise Eşleştirilmiş Örneklemler t-testi analiz yöntemi olarak
kullanılmıştır.
Analizlerde, istatistiki anlamlılık seviyesi olarak p<0.05 eşiği esas alınmıştır.
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4. BULGULAR
Çalışmaya dahil edilen hasta grubunun 30’u (%50) kadın, 30’u (%50) erkek;
kontrol grubunun ise 11’i (%37) erkek, 19’u (%63) da kadınlardan oluşmaktadır.
Hasta grubunun yaş ortalaması 45 ± 13.8, en küçüğü 18 yaş, en büyüğü ise 65
yaşındadır. Kontrol grubu bireylerin en küçüğü 24, en büyüğü 61, ortalama yaşı da
40.4 ± 10.3’tür (Tablo 4.1). Hasta ve kontroller arasında yaş ve cinsiyet açışından
anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).
Tablo 4.1. Çalışmaya katılan bireylerin yaş ve cinsiyete göre dağılımları.
n
Yaş

Hasta
% Ortalama±SS
min-max
45±13.8
18-65

n

%

Cinsiyet Kadın 30

50

19

37

Erkek 30
60
Toplam

50

11
30

36.7

Kontrol
Ortalama±SS
min-max
40.4±10.3
24-61

Çalışmaya dahil edilen kronik otitis media hastalarının 37’si (%61.7) sağ
kulağı KOM tanılı ve 23’ü ( %38.3) de sol kulağı KOM tanılı kişilerden oluşmaktadır
(Tablo 4.2).
Tablo 4.2. Çalışmaya katılan bireylerin KOM durumuna göre dağılımları.
n
Yaş

Sağ Kulak KOM
% Ortalama±SS
min-max
45.5±14.1
18-65

n

Sol Kulak KOM
%
Ortalama±SS
min-max
44.1±13.6
18-65

Cinsiyet Kadın 20

46

10

43.5

Erkek 17
37
Toplam

54

13
23

56.5

Çalışmaya dahil edilen hastalar alt gruplara ayrıldığında aktif akıntısı olan
hastalar 12’si kadın, 9’u erkek sağ kulağı KOM tanılı 21 hasta ve 4’ü kadın, 5’i erkek
sol kulağı KOM tanılı 9 hasta olmak üzere toplam 30 hastadan oluşmaktadır (Tablo
4.3).
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Tablo 4.3. Hasta bireylerin Aktif Akıntılı KOM olma durumuna göre dağılımı.

n

%

Yaş

Aktif Akıntılı KOM
Sağ
Sol
Ortalama±SS n
%
Ortalama±SS
min-max
min-max
44.3±13.5
44.1±16.7
21-65
18-65

Cinsiyet Kadın 12 57.1

4

55.6

Erkek 9 42.9
21
Toplam

5
9

44.4

Çalışmaya dahil edilen hastalar alt gruplara ayrıldığında akıntısı olmayan
hastalar 8’i kadın, 8’i erkek sağ kulağı KOM tanılı 16 hasta ve 6’sı kadın, 8’i erkek sol
kulağı KOM tanılı 14 hasta olmak üzere toplam 30 hastadan oluşmaktadır (Tablo 4.4).
Tablo 4.4. Hasta bireylerin İnaktif Akıntısız KOM olma durumuna göre
dağılımı.
İnaktif Akıntısız KOM
n

%

n

%

8

50

6

57.1

Erkek 8
16
Toplam

50

8
14

42.9

Yaş
Cinsiyet Kadın

Sağ
Ortalama±SS
min-max
46.9±15.1
18-65

Sol
Ortalama±SS
min-max
44.1±11.9
25-65

Hastaların odyolojik değerlendirme sonuçlarında 8 (%13,3) hastada normal
işitme, 1 (%1.6) hastada çok hafif derecede işitme kaybı, 19 (%31.7) hastada hafif
derecede işitme kaybı, 20 (%33.3) hastada orta derecede işitme kaybı, 7 (%11.7)
hastada orta-ileri derecede işitme kaybı ve 5 (%8.3) hastada ileri derecede işitme kaydı
gözlenmiştir. Kontrol grubunun işitmeleri normaldir (Tablo 4.5).
Baş dönmesi engellilik envanteri uygulanan hasta grubunda en düşük BEE
puanı 0, en yüksek BEE puanı 68, ortalama BEE puanı ise 7.4±14.4 şeklindedir.
Kontrol grubunda ise en düşük BEE puanı 0, en yüksek BEE puanı 8, ortalama BEE
puanı ise 0.7±2.3’tür. Hastaların baş dönmesi engellilik derecesi 34’ü (%57) normal,
21’i (%35) hafif, 4’ü (%6.7) orta ve 1’i (%1.7) şiddetli olarak belirlenmiştir. Kontrol
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grubunun baş dönmesi engellilik derecesi ise 27’si (%90) normal ve 3’ü (%10) hafif
olarak belirlenmiştir (Tablo 4.5).
Tablo 4.5. Hasta ve kontrol gruplarının odyometri ve BEE sonuçları.
Hasta
İşitme Kaybı
Normal
Çok hafif
Hafif
Orta
Orta-ileri
İleri
Çok ileri
BEE Derecesi
Normal
Hafif
Orta
Şiddetli

Kontrol

n

%

n

%

8
1
19
20
7
5
0

13.3
1.6
31.7
33.3
11.7
8.3
0

30
-

100
-

34
57
21
35
4
6.7
1
1.7
Ort. BEE Derecesi
7.4±14.4

27
90
3
10
Ort. BEE Derecesi
0.7±2.3

Hasta alt gruplarının odyolojik değerlendirme sonuçlarında aktif akıntısı olan
hastaların 2’si normal işitme, 1’i çok hafif derecede, 11’i hafif derecede, 12’si orta
derecede, 2’si orta-ileri derecede ve 2’si ileri derecede işitme kayıplı olarak
gözlenmiştir. Yine aynı grubun baş dönmesi engellilik derecesi ise 15’i normal, 10’u
hafif, 4’ü orta ve 1’i şiddetli olarak belirlenmiş olup grubun ortalama BEE puanı
11.8±18.6 şeklindedir (Tablo 4.6).
Hasta alt gruplarının odyolojik değerlendirme sonuçlarında akıntısı olmayan
hastaların 6’sı normal işitme, 8’i hafif derecede, 8’i orta derecede, 5’i orta-ileri
derecede ve 3’ü ileri derecede işitme kayıplı olarak gözlenmiştir. Yine aynı grubun baş
dönmesi engellilik derecesi ise 19’u normal ve 11’i hafif olarak belirlenmiş olup
grubun ortalama BEE puanı 2.9±5.1 şeklindedir (Tablo 4.6).
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Tablo 4.6. Hasta alt gruplarında odyometri ve BEE sonuçları.
Aktif Akıntılı KOM
n
%
İşitme Kaybı
Normal
Çok hafif
Hafif
Orta
Orta-ileri
İleri
Çok ileri
BEE Derecesi
Normal
Hafif
Orta
Şiddetli

2
1
11
12
2
2
0

6.6
3.3
37
40
6.7
6.7
0

15
50
10
33.3
4
13.3
1
3.3
Ort. BEE Derecesi
11.8±18.6

İnaktif Akıntısız KOM
n
%
6
0
8
8
5
3
0

20
0
27
27
16.7
10
0

19
63.3
11
37
0
0
0
0
Ort. BEE Derecesi
2.9±5.1

Baş Dönmesi Engellilik Envanteri (BEE) Doğrusal Regresyon Analizi
sonuçlarında tek taraflı KOM ile BEE arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit
edilememiştir (p>0.05) (Tablo 4.7).
Aktif akıntılı KOM hastaları ile inaktif akıntısız KOM hastaları arasında BEE
yönünden Doğrusal Regresyon Analizinde istatistiki olarak anlamlı çıkan tek değişken aktif
akıntı durumudur (p<0.05) (Tablo 4.7).
Tablo 4.7. BEE testi doğrusal regresyonu.

Sabit Katsayı
Kronik Otitis (sağ)
Kronik Otitis (sol)
Akıntı (sağ)
Akıntı (sol)
N
R2 / R2 adjusted

Baş dönmesi Engellilik Envanteri
B
Std. Hata
p
1.25
4.43
0.779
0.11
3.59
0.975
4.35
3.81
0.257
14.50
5.59
0.011
-0.34
5.37
0.950
90
0.223 / 0.146
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Şekil 4.1. KOM durumuna göre BEE ortanca değeri.
Tüm bireylerin BEE ortanca değeri 0’dır. Şekilde yok; kontrolleri, sağ kulak;
sağ kulağı KOM tanılı bireyleri ve sol kulak; sol kulağı KOM tanılı bireyleri ifade
etmektedir (Şekil 4.1).
Hasta grubunda vHIT ölçüllerinde kazanç ve sakkad sonuçlarından sakkad
sadece sağ lateral covert sakkad 2 kişide (%3.3), sağ lateral overt sakkad 3 kişide
(%5.0) ve sol lateral overt sakkad 1 kişide (%1.7) gözlendiğinden, sakkad ölçümlerinin
hiçbirisi analize dahil edilememiştir. Dolayısıyla, vHIT ölçümlerinden sadece lateral
kanal, anterior kanal ve posterior kanal kazanç değişkenleri analize dahil edilmiştir.
Hasta grubunun hasta olan kulaklarının vHIT kazanç ortalamaları; sağ lateral
kanal 0.9±0.1, sol lateral kanal 0.9±0.1, sağ anterior kanal 1±0.1, sol anterior kanal
0.8±0.1, sağ posterior kanal 0.8±0.1 ve sol posterior kanal 0.9±0.1 şeklinde
belirlenmiştir. Kontrollerin vHIT kazanç ortalamaları ise sağ lateral kanal 1±0.1, sol
lateral kanal 1±0.1, sağ anterior kanal 1±0.1, sol anterior kanal 1±0.2, sağ posterior
kanal 1±0.1 ve sol posterior kanal 0.9±0.1 şeklinde belirlenmiştir (Tablo 4.8).
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Tablo 4.8. Hasta ve kontrol gruplarının vHIT kazanç ortalamaları.

Sağ Lateral SSK
Sol Lateral SSK
Sağ Anterior SSK
Sol Anterior SSK
Sağ Posterior SSK
Sol Posterior SSK

Hasta
Ortalama±SS
0.9±0.1
0.9±0.1
1±0.1
0.8±0.1
0.8±0.1
0.9±0.1

Kontrol
Ortalama±SS
1±0.1
1±0.1
1±0.1
1±0.2
1±0.1
0.9±0.1

P*
0.347
0.670
0.360
0.038
0.004
0.757

* Çoklu Doğrusal Regresyon

Hastalar alt gruplara ayrıldığında aktif akıntısı olan grubun hasta kulaklarının
vHIT kazanç ortalamaları; sağ lateral kanal 0.9±0.1, sol lateral kanal 1±0.1, sağ
anterior kanal 1±0.1, sol anterior kanal 0.8±0.1, sağ posterior kanal 0.8±0.1 ve sol
posterior kanal 0.9±0.1 şeklinde belirlenmiştir. Akıntısı olmayan grubun hasta
kulaklarının vHIT kazanç ortalamaları ise sağ lateral kanal 0.9±0.1, sol lateral kanal
0.9±0.1, sağ anterior kanal 1±0.1, sol anterior kanal 0.9±0.2, sağ posterior kanal
0.9±0.1 ve sol posterior kanal 0.9±0.1 şeklinde belirlenmiştir. Hasta alt grupların da
bilateral tüm SSK’larının vHIT kazanç değerleri karşılaştırıldığında aralarında
istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0.005) (Tablo 4.9).
Tablo 4.9. Hasta alt grupları vHIT kazanç ortalamaları.

Sağ Lateral SSK
Sol Lateral SSK
Sağ Anterior SSK
Sol Anterior SSK
Sağ Posterior SSK
Sol Posterior SSK

Aktif Akıntılı KOM
Ortalama±SS
0.9±0.1
1±0.1
1±0.1
0.8±0.1
0.8±0.1
0.9±0.1

İnaktif Akıntısız KOM
Ortalama±SS
0.9±0.1
0.9±0.1
1±0.1
0.9±0.2
0.9±0.1
0.9±0.1

P*
0.166
0.496
0.258
0.579
0.135
0.532

* Çoklu Doğrusal Regresyon

Hasta grubunun bilateral lateral SSK’larının vHIT kazanç değerleri kontrol
grubu ile karşılaştırıldığında arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0.005)
(Tablo 4.10).
Hasta grubunun KOM olan kulaklarının aktif akıntılı olup olmaması yönünden
vHIT kazanç değerleri kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Sağ kulağı aktif akıntılı olan
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bireylerin sol kulak lateral kazanç değerleri ile kontrollerin sol kulak lateral kazanç
değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark vardır(p<0.05) (Tablo 4.10).
Sağ kulağı aktif akıntılı olan bireylerin vHIT testinde, sağ lateral kanal; sol
kulağı aktif akıntılı olan bireylerin vHIT testinde, sağ ve sol lateral kanal kazanç
değerleri kontrollerle karşılaştırıldığında arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktur
(p>0.05) (Tablo 4.10).
Tablo 4.10. Lateral kanal kazanç testlerinin doğrusal regresyonu.
Sağ Kulak Lateral Kazanç
B
Std. Hata
p
Sabit Katsayı
Kronik Otitis (sağ)
Kronik Otitis (sol)
Akıntı (sağ)
Akıntı (sol)
N
R2 / R2 adjusted

0.94
-0.03
-0.01
-0.07
-0.01

0.04
0.03
0.04
0.05
0.05
90
0.146 / 0.062

<0.001
0.347
0.852
0.166
0.804

Sol Kulak Lateral Kazanç
B
Std. Hata
p
1.00
-0.03
0.01
-0.09
-0.03

0.04
0.03
0.03
0.04
0.04

<0.001
0.353
0.670
0.046
0.496

90
0.208 / 0.130

Şekil 4.2. Lateral kanal kazanç değerlerinin KOM durumuna göre dağılımı.
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Şekilde yok; kontrol grubunu, sağ kulak; sağ kulağı KOM tanılı bireyleri ve
sol kulak; sol kulağı KOM tanılı bireyleri ifade etmektedir (Şekil 4.2).
Hasta grubunda aynı bireylerin hasta kulak lateral kanal vHIT kazanç değerleri
ile karşı kulak lateral kanal vHIT kazanç değerleri karşılaştırıldığında aralarında
istatistiki olarak anlamlı bir fark yoktur (p>0.05) (Tablo 4.11).
Tablo 4.11. Hastaların hasta kulak ve karşı kulak lateral SSK’larının vHIT
kazanç değerlerinin karşılaştırılması.
Sağ Lateral Kazanç
n
Ort±SS Ortanca
0.89
Sağ KOM 37 0.89±0.12
0.95
Sol KOM 23 0.92±0.12

Sol Lateral Kazanç
Ort±SS
Ortanca
0.89±0.10
0.90
0.92±0.10
0.90

t
-0.37
-0.06

P
0.738
0.952

t: Eşleştirilmiş Örneklemler t-testi

Sağ kulağı KOM olan hastaların vHIT testinde, sağ kulak anterior (hasta kulak)
kanal kazanç değerleri ile kontrollerin sağ kulak anterior kanal kazanç değerleri
arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktur(p>0.05) (Tablo 4.12).
Sağ kulağı KOM olan hastaların vHIT testinde, sol kulak anterior (karşı kulak)
kanal kazanç değerleri ile kontrollerin sol kulak anterior kanal kazanç değerleri
arasında istatiksel olarak anlamlı fark vardır(p<0.05) (Tablo 4.12).
Sol kulağı KOM olan hastaların vHIT testinde, sol kulak anterior (hasta kulak)
kanal kazanç değerleri ile kontrollerin sol kulak anterior kanal kazanç değerleri
arasında istatiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05) (Tablo 4.12).
Sol kulağı KOM olan hastaların vHIT testinde, sağ kulak anterior (karşı kulak)
kanal kazanç değerleri ile kontrollerin sağ kulak anterior kanal kazanç değerleri
arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0.05) (Tablo 4.12).
Hastaların KOM olan kulaklarının aktif akıntılı olup olmaması yönünden
kontrollerle karşılaştırıldığında vHIT testinde, bilateral anterior SSK’larının kazanç
değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0.005) (Tablo 4.12).
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Tablo 4.12. Anterior kanal kazanç testlerinin doğrusal regresyonu.
Sağ Kulak Anterior Kazanç
B
Std. Hata
p
Sabit Katsayı
Kronik Otitis
(sağ)
Kronik Otitis
(sol)
Akıntı (sağ)
Akıntı (sol)
N
R2 / R2 adjusted

Sol Kulak Anterior Kazanç
B
Std. Hata
p

1.02

0.04

<0.001

0.97

0.06

<0.001

-0.03

0.04

0.360

-0.10

0.05

0.034

-0.04

0.04

0.303

-0.11

0.05

0.038

-0.06
0.04

0.06
0.05

0.258
0.483

-0.11
0.04

0.07
0.07

0.131
0.579

90
0.050 / -0.044

90
0.182 / 0.102

Şekil 4.3. Anterior kanal kazanç değerlerinin KOM durumuna göre dağılımı.
Şekilde yok; kontrol grubunu, sağ kulak; sağ kulağı KOM tanılı bireyleri ve
sol kulak; sol kulağı KOM tanılı bireyleri ifade etmektedir (Şekil 4.3).
Hasta grubunda aynı bireylerin hasta kulak anterior kanal vHIT kazanç
değerleri ile karşı kulak anterior kanal vHIT kazanç değerleri karşılaştırıldığında
aralarında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır (p<0.05). Ancak sağ KOM tanılı
bireylerde anlamlılık ters yöndedir. Hastaların karşı kulakları daha düşük değerdedir
(Tablo 4.13).
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Tablo 4.13. Hastaların hasta kulak ve karşı kulak anterior SSK’larının vHIT
kazanç değerlerinin karşılaştırılması.
Sağ Anterior Kazanç
n

Ort±SS

Sol Anterior Kazanç

Ortanca

Ort±SS

Ortanca

t

P

Sağ KOM

37 0.96±0.13

0.98

0.83±0.15

0.82

6.43

0.001

Sol KOM

23 0.97±0.09

0.98

0.83±0.13

0.83

4.66

0.001

t: Eşleştirilmiş Örneklemler t-testi

Sağ kulağı KOM olan hastaların vHIT testinde, sağ kulak posterior (hasta
kulak) kanal kazanç değerleri ile kontrollerin sağ kulak posterior kanal kazanç
değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05) (Tablo 4.14).
Sağ kulağı KOM olan hastaların vHIT testinde, sol kulak posterior (karşı kulak)
kanal kazanç değerleri ile kontrollerin sol kulak posterior kanal kazanç değerleri
arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0.05) (Tablo 4.14).
Sol kulağı KOM olan hastaların vHIT testinde, sol kulak posterior (hasta kulak)
kanal kazanç değerleri ile kontrollerin sol kulak posterior kanal kazanç değerleri
arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0.05) (Tablo 4.14).
Sol kulağı KOM olan hastaların vHIT testinde, sağ kulak posterior (karşı
kulak) kanal kazanç değerleri ile kontrollerin sağ kulak posterior kazanç değerleri
arasında istatiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.05) (Tablo 4.14).
Hasta grubunun KOM olan kulaklarının aktif akıntılı olup olmaması yönünden
kontrol grubu ile karşılaştırıldığında vHIT testinde, bilateral posterior SSK’larının
kazanç değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0.005) (Tablo 4.14).
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Tablo 4.14. Posterior kanal kazanç testlerinin doğrusal regresyonu.
Sağ Kulak Posterior Kazanç Sol Kulak Posterior Kazanç
Sabit Katsayı
Kronik Otitis (sağ)
Kronik Otitis (sol)
Akıntı (sağ)
Akıntı (sol)
N
R2 / R2 adjusted

B

Std. Hata

p

B

Std. Hata

p

1.02
-0.12
-0.11
-0.09
0.07

0.05
0.04
0.04
0.06
0.06

<0.001
0.004
0.013
0.135
0.249

0.97
-0.02
0.01
-0.08
-0.03

0.04
0.03
0.03
0.05
0.05

<0.001
0.446
0.757
0.134
0.532

90
0.256 / 0.183

90
0.084 / -0.007

Şekil 4.4. Posterior kanal kazanç değerlerinin KOM durumuna göre dağılımı.
Şekilde yok; kontrol grubunu, sağ kulak; sağ kulağı KOM tanılı bireyleri ve
sol kulak; sol kulağı KOM tanılı bireyleri ifade etmektedir (Şekil 4.4).
Hasta grubunda aynı bireylerin hasta kulak posterior kanal vHIT kazanç
değerleri ile karşı kulak posterior kanal vHIT kazanç değerleri karşılaştırıldığında
arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark vardır (p<0.05). Ancak sol KOM tanılı
bireylerde anlamlılık ters yöndedir. Hastaların karşı kulakları daha düşük değerdedir
(Tablo 4.15).
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Tablo 4.15. Hastaların hasta kulak ve karşı kulak posterior SSK’larının vHIT
kazanç değerlerinin karşılaştırılması.
Sağ Posterior
Kazanç
n
Ort±SS
Ortanca
0.81
Sağ KOM 37 0.82±0.12
0.83
Sol KOM 23 0.85±0.11

Sol Posterior
Kazanç
Ort±SS
Ortanca
0.90±0.12
0.90
0.92±0.9
0.92

t: Eşleştirilmiş Örneklemler t-testi
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t
-4.56
-2.54

P
0.001
0.019

5. TARTIŞMA
Kronik otitis media (KOM), 3 aydan uzun süren kulak akıntısı, işitme kaybı
ve/veya kulak zarı perforasyonu ile karakterize orta kulak ve mastoid boşlukların
kronik enfeksiyonudur. KOM dünyada en sık görülen enfeksiyon hastalıklarından biri
olup işitme kaybının en önemli sebeplerindendir (1, 2).
Kronik otitis media ile iç kulakta oluşan yapısal ve fonksiyonel hasar
arasındaki ilişkiler yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Orta kulakta var olan
enfeksiyon yuvarlak pencere, oval pencere ve kemik defektlerine bağlı olarak iç kulağa
geçebilir. Bunun sonucunda kokleanın bazal turunda iç saçlı ve dış saçlı hücrelerde
kayıp ile küçülmüş stria vaskularis alanları görülebilir. Tüm bu histopatolojik bulgular
yüksek frekanslı sensörinöral işitme kaybı ile uyumlu bulunmuştur (62).
Kronik otitis medialı hastalarda baş dönmesi ve dengesizlik oldukça nadir
olmayan şikayetlerdendir. Bu tür semptomlar anatomik yakınlığı nedeniyle aynı
etkilenmenin vestibüler sistemde de olabileceğini düşündürmektedir. Monsanto ve
ark.’ın (3) 23 temporal kemik üzerinde yaptığı histopatolojik çalışmada, vestibüler
sistemde de kokleada olduğu gibi benzer histopatolojik değişiklikler saptanmıştır.
Özellikle saçlı hücreler ve “dark” hücrelerde oluşan hasarın klinik olarak baş dönmesi
ve dengesizlikle ilişkili olduğu belirtilmiştir.
Baş dönmesi ve dengesizliğin hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde
etkilediği bilinmektedir. Bunun yanında Casselbrant ve ark.’nın (63) yaptıkları
çalışmada otitis medianın denge üzerindeki etkisi nedeniyle çocukların motor
fonksiyonlarının gelişmesinde de gecikmeye neden olabileceği belirtilmiştir. Bu
nedenle kronik otitli hastaların vestibüler fonksiyonunun değerlendirilmesinin oldukça
önemli olduğu ifade edilmiştir (64).
Kronik otitis mediaya bağlı olarak işitme sistemindeki hasarın incelendiği
birçok çalışma mevcuttur. Bunun yanında vestibüler sistemdeki hasarın incelendiği
çalışmalar az olmakla birlikte, yapılan çalışmaların sonuçları oldukça değişkendir
(63).
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Literatürde, kronik otitli hastalarda vestibüler sistemin değerlendirildiği
çalışmalarda kullanılan testlerin başında kalorik ve VEMP testi gelmektedir. Bununla
birlikte su kalorik testinin genellikle KOM olan hastalarda kontrendike olduğu kabul
edilir ve hava kalorik testi bir alternatif olarak kullanılır (65).
Kalorik test, sıcaklık farkı nedeniyle lateral semisirküler kanalda oluşturduğu
endolenf akımı ile süperior vestibüler sinir aracılığıyla vestibülooküler refleks
yollarını test etmeye yarar. VEMP ise iki şekilde gerçekleştirilir. Servikal VEMP
(cVEMP), işitme uyaranı ile sakkülü uyararak inferior vestibüler sinir aracılığıyla
vestibülokülik refleks arkını değerlendirir. Oküler VEMP (oVEMP), aynı şekilde
utrikülü uyararak süperior vestibüler sinir aracılığıyla vestibülooküler refleks arkını
değerlendirir (6).
Kronik otitis media hastalarında vestibüler fonksiyonunun değerlendirildiği
çalışmalara bakıldığında, Gianoli ve ark.’nın (5) yaptığı çalışmada 25 KOM’lu hasta
çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastaların 13’ü bilateral, 12’si unilateral KOM
hastasıdır. Hastaların kalorik test bulgularında %76 oranında anormal sonuçlar elde
edilerek hastaların 14’ü unilateral kanal parezisi, 5’i bilateral kanal parezisi bulgusu
göstermiştir. Rotasyonel sandalye test bulgularında ise %72 oranında anormal
sonuçlar elde edilmiştir. Bu nedenle yapılan çalışmada kalorik test ve rotasyonel
sandalye test bulgularının sonuçlarının benzerlik gösterdiği belirtilmiştir.
Lee ve ark. (65) tarafından yapılan diğer bir çalışmada tek taraflı kronik otitis
medialı 25 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Yapılan çalışmada KOM taraflı kulaklarda
kalorik test bulgusu olarak %24 oranında kanal parezisi bulunmuştur. Bu çalışmada
bulunan kanal parezisi oranının öncesinde bulunan %76 oranından düşük olmasının
nedeni Gianoli ve ark.’nın yapmış olduğu çalışmadaki hasta grubunun kompleks
patolojileri (13 bilateral KOM, 3 semisirküler kanal fistülü, stapes subluksasyonu gibi)
olan hastaları içermesine bağlanmıştır.
2013 yılında Mostafa ve ark.’nın (64) yaptığı çalışmada ise 12-75 yaş arasında
42 erkek 12 kadın toplam 60 KOM’lu hasta çalışmaya dahil edilip kalorik test bulgusu
olarak %61,6 oranında kanal parezisi, rotasyonel sandalye test bulgusu olarak %70,1
oranında anormal bulgu ve %23,3 oranında anormal VEMP bulgusu gözlenmiştir. Bu
hastaların rotasyonel sandalye test bulgusu anormal olan 42 (%70,1)
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hastanın;

36’sında kanal parezisi ve 27’sinde anormal VEMP cevaplarının gözlendiği
belirtilmiştir.
Zhou ve ark.’nın (66) odyogramlarında hava-kemik aralığı bulunan 120
hastanın VEMP değerlendirmesinin yapıldığı çalışmada 7’si KOM olan hastaların
tamamında ise anormal VEMP cevabı gözlenmiştir.
Yapılan başka bir çalışmada KOM’lu hastalarının vestibüler sisteminin
değerlendirilmesinde su kalorik testinin kullanımının kontrendike olmasının yanında
hava kalorik testinde KOM’dan dolayı hiperaktif kalorik cevap ve kalorik inversiyon
nistagmus bulgularının gözlenmesinin muhtemel olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle de
çalışmada KOM’lu hastaların vestibüler sisteminin değerlendirilmesi için VEMP
testinin kullanıldığı belirtilmiştir. Çalışmaya yaşları 24 ile 65 arasında değişen toplam
85 KOM hastası dahil edilmiştir. Hastalardan 53’ü unilateral 32’si ise bilateral KOM
hastasıdır. Hastaların %62’sinde anormal o-VEMP ve %65’inde anormal c-VEMP
cevapları elde edilmiştir (6).
Kronik otitis medianın vestibüler sistem üzerindeki etkisinin araştırıldığı
çalışmalarda kalorik ve VEMP testi yaygın olarak kullanılmasına rağmen kronik otitis
media hastalarında bu testlerinin kullanımını sınırlayan önemli dezavantajaları
mevcuttur. Hava kalorik testinin su kalorik testine göre perfore kulaklarda
kullanılabilir olması en büyük avantajıdır. Ancak KOM orta kulağın anatomisini
değiştirebilir ve hatta labirentin fonksiyon bozukluğuna neden olabilir, bu da KOM
hastalarında kalorik test sonuçların gerçek vestibüler fonksiyonu temsil edip etmediği
sorusu ile sonuçlanır. Çünkü hava kalorik testi, orta kulak patolojilerinden etkilenmesi,
temporal kemik havalanma derecesi ve dış kulağın ısıyı iletmede gösterdiği
değişikliklere

bağlı

olarak

değişkenlik göstermektedir.

Ayrıca

kulak

zarı

perforasyonunun boyutunun ve daha önce kulak operasyonu öyküsünün kalorik test
sonuçlarını etkileyebileceği bildirilmiştir. Bu nedenle KOM'lu hastalarda, özellikle baş
dönmesi veya dizziness şikayeti olduğunda kalorik test sonuçlarını yorumlamak
zordur (65). Chang ve ark.’nın (6) çalışmalarında da belirttiği gibi KOM’lu hastalarda
hava kalorik test sonuçlarında hiperaktif kalorik cevap ve kalorik inversiyon nistagmus
bulguları gözlenebilmektedir. Bütün bu olumsuzluklar kalorik testin KOM
hastalarında kullanımını sınırlayan en önemli dezavantajlardır. Bunun yanında hava
kalorik ile su kalorik test, çalışmalarda karşılaştırılmış olup su ile yapılan kalorik
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testlerdeki süre, amplitüd ve frekans değerleri hava ile yapılanlara oranla daha yüksek
olarak bulunmuştur. Ayrıca hava kalorik test sonuçlarının su kalorik test sonuçlarına
göre daha fazla değişkenlik gösterdiği belirtilmiş olup yapılacak testlerde önceliğin su
kalorik test olması gerekliliği vurgulanmıştır (67). Vestibüler Uyarılmış Myojenik
Potansiyeller (Vestibular Evoked Myogenic Potentials; VEMP) testi, otolit organların
uyarılması sonucu çeşitli kaslardaki aktivite değişikliği ile sonlanan refleks cevabının
ölçüldüğü bir elektrofizyolojik test yöntemidir (68). Hava yolu VEMP testinde cevap
elde etme olasılığı, sağlam bir orta kulak mekanizması vasıtasıyla iç kulağa ses
iletiminin bütünlüğüne bağlıdır. Bu nedenle hafif bir iletim tipi işitme kaybına bile
duyarlı olduğu ve çoğu zaman elde edilmesinin imkansız olduğu bildirilmiştir (69). Bu
nedenle VEMP testinin KOM hastalarında kullanımı kısıtlıdır.
Kronik otitis medialı hastaların vestibüler fonksiyon değerlendirilmesinde
kullanılan testlerin dezavantajları göz önünde bulundurulduğunda son yıllarda giderek
yaygın olarak kullanılmaya başlanan orta kulak patolojilerinden etkilenmeyen ve her
iki kulakta tüm semisirküler kanallarının spesifik vestibülooküler refleks kazançlarını
ölçmeye yarayan bir test olan Video Head Impulse Test (vHIT) KOM hastalarında bu
testlere alternatif olarak kullanılabilecek yeni bir vestibüler test bataryasıdır. Bunun
yanında diğer testlere göre kısa sürede uygulanabilirliği ve hastalar tarafından kolay
tolere edilebilirliği vHIT’in en büyük avantajlarındandır (7, 8).
V-HIT; ilk olarak Halmagyi ve Curthoys (49) tarafından 1988 yılında yatak
başı muayene olarak tanımlanan head impulse testinin (HIT-baş itme testi), Paris’te
Barany topluluğu tarafından 2004’te bildirdiği daha sonra ise Ulmer ve Chays’ın
ayrıntılı anlatarak ortaya koyduğu yeni bir testtir. Başın tekrarlayan, küçük amplitüdlü,
yüksek hızlı ve ivmeli, beklenmedik itme hareketlerine cevaben oluşan göz
hareketlerinin incelendiği ve bu yolla vestibulookuler refleks bütünlüğünün
değerlendirildiği v-HIT, ayrıca her bir semisirküler kanalın fonksiyonunun ayrı ayrı
değerlendirilmesine imkan sağlamaktadır (51).
“Scleral search coil” yönteminde; anestezi altında kişinin gözüne bir tel bobini
içeren sert bir kontak lens yerleştirilir. Sonrasında kişi manyetik bir alana
yerleştirilerek göze yerleştirilen lensten tüm göz hareketleri üç boyutlu olarak izlenir.
Göz ve baş hareketleri arasında karşılaştırma yapmak amacıyla baş hareket hızlarını
izlemek için de bir ısırma çubuğu veya diş tepsisi kullanılmaktadır. Bu yöntem HIT
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için altın standart olarak kabul edilmektedir. Uygulanışının invaziv, zaman alıcı ve
pahalı oluşundan dolayı kullanımı pratik değildir. Bu nedenle MacDougall ve ark. (53)
kullanımı kolay olan vHIT testinin tanısal doğruluğunu tanımlamak için çeşitli
vestibüler hastalığı olan hasta grubu üstünde vHIT ve “Scleral search coil” yönteminin
bulgularını karşılaştırmışlardır. Çalışma sonucunda vHIT testinin sensitivitesinin ve
spesifitesinin vestibüler patolojiyi saptamada “scleral search coil” yöntemi ile benzer
olduğu bildirilmiştir.
Mahringer ve ark. (70) yapmış olduğu çalışmada kalorik testi, HIT ve vHIT
karşılaştırmasında kalorik testte %25’ten daha fazla kanal parezisi tespit edilen
hastaların (172 kişi), %41’inde patolojik vHIT cevabı elde etmişlerdir. Ayrıca akut
vestibüler semptomları olan hastalarda %63, akut olmayan ve semptomları 5 günden
daha uzun süren hastalarda ise %33 oranında patoljik v-HIT cevapları saptamışlardır.
Kalorik teste kıyasla vHIT’in sensitivitesinin %41, spesifitesinin %92 olduğu
bildirilmiştir. Video head impulse testin sensitivitesinin; kalorik testteki kanal
parezisinin derecesine, hastalığın derecesine ve teste bağlı olduğu belirtilmiştir.
Yang ve ark.’nın (61) yapmış olduğu çalışmada ise tek taraflı vestibüler nöritli
63 hastaya kalorik testi ve vHIT testi uygulanmıştır. Vestibüler nöritin akut evresinde
anormal vHIT oranı %97 ve hastaların bir ay sonraki incelemelerinde %87 olarak
bulunmuştur. Genel olarak vestibüler nöritli hastaların anormal vHIT oranının ise %87
olduğu belirtilmiştir. Kalorik test sonuçlarıyla ilgili net bir bilgi verilmeyip kalorik
testinin düşük frekans aralığını araştırmak için kullanılabileceğini ancak vHIT testinin
yüksek frekans kanal fonksiyonunun objektif bir ölçümünü sağladığı belirtilmiştir. Bu
yüzden de her iki testin SSK’lere ilişkin tamamlayıcı bilgiler verdiği ifade edilmiştir.
Yang ve ark.’nın (61) yapmış olduğu çalışmada kolarik ve vHIT testinin farklı
frekansları değerlendirdiğini belirttiği gibi Chang ve ark. (6) yaptıkları çalışmada da
vHIT’in 4-5 Hz’deki tepkileri kalorik testininde yaklaşık 0.025 Hz’deki tepkileri
ölçtüğü belirtilmiştir. Ayrıca MacDougall ve ark. (53) yaptığı çalışmada vestibüler saç
hücrelerinin, 0.1–10 Hz aralığında özellikle aktif olan 0 ile 16 Hz frekanslarına tepki
verdiğini belitmiştir. Dönme testlerinin yaklaşık 0.1 Hz frekansıyla sınırlı ve kalori
testinin genellikle 0.05 Hz alanında olduğunu belirterek bu testlerin vestibüler
fonksiyonun en önemli frekanslarını araştıramadığını belirtmiştir. Bu nedenle yüksek
frekansları değerlendiren vHIT testinin önemine vurgu yapılmıştır.
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2014 yılında Eza Nuñez ve ark. (71) tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise
farklı hastalığa sahip 123 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hasta grubu; 41 meniere,
23 vestibüler migren, 20 BPPV, 11 kronik sübjektif dizziness, 9 vestibüler nörit, 6
vestibular schwannoma, 5 posttravmatik, 4 otoskleroz, 2 KOM ve 2 labirentit
hastasından oluşmaktadır. Çalışmada hastalara kalorik test ve vHIT uygulanmıştır 36
hastada hem kalorik test hem vHIT normal, 41 hastada her iki test de anormal ve 46
hastada ise birbirini tamamlar şekilde 21 hastanın kalorik test, 25 hastanın vHIT
bulguları anormal olarak gözlenmiştir. Sonuç olarak; vHIT testinde sadece VOR
kazancın değil sakkad varlığının ve yokluğununda değerlendirmede önemli olduğu
vurgulanmış olup her iki yöntemin birbirini tamamlayıcı olduğu ve sonuçlarının
birbiriyle tutarlı olduğu belirtilmiştir. Çalışmada hasta grubunda KOM hastasının
varlığı bizim çalışmamıza, KOM hastalarında vHIT yapılması yönünden benzerdir.
Ancak KOM hastalarının kalorik ve vHIT bulgularının ne olduğu net bir şekilde
belirtilmemiştir.
Literatürde çeşitli patolojilerde vestibüler sistemin değerlendirilmesinde
vHIT’in kullanıldığı birçok çalışma mevcuttur. Ancak kronik otitis media hastalarında
vHIT bulgularının değerlendirildiği herhangi bir çalışma yoktur.
Çalışmamızda kronik otitis mediada vHIT bulgularının değerlendirilmesi için
60 kronik otitis media hastasına vHIT yapılmıştır.
Hastalarımızda vHIT ölçümlerinde VOR kazanç ve sakkad sonuçlarından
sakkad sadece sağ lateral “covert” sakkad 2 kişide (%3.3), sağ lateral “overt” sakkad
3 kişide (%5.0) ve sol lateral “overt” sakkad 1 kişide (%1.7) gözlendiğinden, sakkad
ölçümlerinin hiçbirisi analize dahil edilememiştir. Bu hastaların 1’i KOM tanılı kulağı
sağ kulak iken bilateral olarak lateral kanal kazanç kaybı+bilateral lateral kanal overt
sakkad bulgusu, 1’i KOM tanılı kulağı sağ kulak iken sağ kulak lateral kazanç
kaybı+sağ kulak lateral covert ve overt sakkad bulgusu ve 1’i KOM tanılı kulağı sağ
kulak iken sağ lateral kanal kazanç kaybı+sağ lateral kanal covert ve overt sakkad
bulgusu göstermiştir. Hastalarda gözlenen bu bulgu KOM tanılı bireylerin vestibüler
fonksiyonlarının patolojik olduğunu gösteren literatür de ki çalışmalarla benzerdir.
Ancak bizim çalışmamız için 60 hasta bireyde 3 birey (%5) anlamlılık ifade
etmemektedir.
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Çalışmamız sonucunda hasta grubunda elde edilen ortalama VOR kazancı, sağsol lateral kanalda 0.9, anterior kanalda sağ anterior kanal 1 iken sol anterior kanal 0.8
ve posterior kanalda ise sağ posterior kanal 0.8 sol posterior kanal 0.9 olarak belirlendi.
Kontrol grubunun ortalama VOR kazancı, sağ-sol lateral kanalda 1, anterior kanalda
sağ-sol anterior kanal 1 ve posterior kanalda ise sağ posterior kanal 1, sol posterior
kanal 0.9 olarak belirlendi. VOR kazancında lateral kanallar için sağ- sol kanallarda
istatistiksel anlamlılık görülmezken hasta ve kontrol grupları arasında sol kulağı KOM
tanılı olanların sol anterior kanal kazançları ile kontrol grubunun sol anterior kanal
kazançları arasında ve sağ kulağı KOM tanılı olanların sağ posterior kanal kazanç
değerleri ile kontrol grubunun sağ posterior kanal kazançları arasında anlamlı farlılık
gözlenmiştir. Yapılan çalışmalarda KOM’un lateral kanalda patolojiye neden olduğu
belirtilmiştir. Bizim çalışmamızda elde ettiğimiz anterior ve posterior kanallarda ki
kazanç kayıpları KOM’un bu kanalları da etkileyebileceğini düşündürmüştür.
Çalışmamızda hasta grubundaki bireylerin vHIT kazanç değerleri açısından
hasta kulakları ile karşı kulakları karşılaştırıldığında ise lateral kanallarda anlamlı bir
fark gözlenmezken anterior ve posterior kanallarda anlamlı farklılık gözlenmiştir.
Ancak sağ KOM tanılı bireylerde anlamlılık ters yöndedir. Yani hastaların KOM tanılı
olmayan kulaklarının kazançları daha düşük değerdedir. Bu ters ilişki KOM tanılı
olmayan kulağın VOR kazancını etkileyen bir patolojinin varlığını düşündürmektedir.
Yine anterior kanalda olduğu gibi posterior kanalda sol KOM tanılı bireylerde
anlamlılık ters yöndedir. Tıpkı anterior kanalda olduğu gibi bireylerin KOM tanılı
olmayan kulakları daha düşük değerdedir. Yine bu ters ilişki KOM tanılı olmayan
kulağın VOR kazancını etkileyen bir patolojinin varlığını düşündürmektedir. Bu
nedenden dolayı KOM’lu hastalarda yapılacak başka çalışmalarda vHIT testinin
yanında tamamlayıcı başka bir vestibüler test daha kullanılarak daha ayrıntılı
bulguların elde edilebileceği düşünülmektedir.
Çalışmamızda hastaları aktif akıntılı ve inaktif akıntısız olarak alt gruplara
ayırdığımızda 30 aktif akıntılı ve 30 inaktif akıntısız KOM’lu hasta vardır.
Aktif akıntılı hasta grubunun ortalama VOR kazancı sağ lateral kanalda 0.9
iken sol lateral kanalda 1, sağ anterior kanalda 1 iken sol anterior kanalda 0.8 ve sağ
posterior kanalda 0.8 sol posterior kanalda 0.9 olarak belirlenmiştir. İnaktif akıntısız
hastaların ortalama VOR kazancı sağ-sol lateral kanalda 0.9, sağ anterior kanalda 1
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iken sol anterior kanalda 0.9 ve sağ-sol posterior kanalda 0.9 olarak belirlenmiştir.
Hasta alt grupları arasında vHIT kazanç değerleri açısından hasta kulaklarda bilateral
lateral, anterior ve posterior SSK’ların tümünde istatistiksel olarak anlamlılık
gözlenmemiştir. Bu da KOM’lu hastalarda akıntı varlığının ya da yokluğunun vHIT
bulgularına etki etmediğini gösterse de başka birçok çalışmaya ihtiyaç duyulduğu
düşünülmektedir.
Çalışmamızda ayrıca KOM hastalarında vestibüler semptom varlığı ve vHIT
sonuçları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu nedenle tüm katılımcılara BEE
uygulanmıştır. Bizim çalışmamıza benzer olarak Gianoli ve ark. (5) yaptığı çalışmada
25 KOM’lu hastaya kalorik test ve rotasyonel sandalye testi uygulamıştır. Ayrıca
çalışmada vestibüler semptomların sıklığı ve bu hastalarının vestibüler test sonuçları
ile ilişkisi incelenmiştir. Hastaların %44’ünde baş dönmesi/sersemlik hissi var iken
%76’sında kalorik test ve %72’sinde rotasyonel sandalye testi anormallikleri olduğu
saptanmıştır. Yapılan çalışmada önceden yapılan çalışmalarda olduğu gibi vestibüler
testlerdeki anormallik ile baş dönmesi hikayesi arasındaki ilişkinin zayıf olarak
bulunduğu belirtilmiştir.
Çalışmamızda BEE uygulanan hasta grubunun ortalama puanı 7.4±14.4,
kontrol grubunun ise 0.7±2.3’tür. Hasta gubundaki bireylerin 34’ünde (%57) normal,
21’inde (%35) hafif, 4’ünde (%6.7) orta ve 1’inde (%1.7) şiddetli baş dönmesi algısı
belirlenmiştir. Kontrol gubunda ise 27’sinde (%90) normal ve 3’ünde (%10) hafif
olarak belirlenmiş olup KOM ile BEE arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit
edilememiştir. Hasta alt grupları arasında ise sağ kulağı aktif akıntılı olan bireyler
kontrol grubundakilere kıyasla daha yüksek baş dönmesi algısına sahiptir. Aynı
anlamlı etkinin sol kulağı akıntılı bireylerle kontrol grubu arasında bulunamamasının
sebebi sol kulağı akıntılı olanların sayısının çok düşük olmasından kaynaklı olduğu
düşünülmektedir. Hasta grubunda (tek taraflı KOM tanılı) sadece 9 kişinin sol kulağı
akıntılı iken 21 kişinin ise sağ kulağı akıntılıdır. Dolayısıyla sadece sağ kulağı akıntılı
bireylerin sonucuna bakarak, aktif akıntısı olan KOM’lu hastaların inaktif akıntısı
olmayan bireylere göre baş dönmesi algısının daha fazla olduğu düşünülmektedir.
Sonuç olarak, yapmış olduğumuz çalışma KOM’da vestibüler hasarının
değerlendirilmesi için uygulanan test olarak vHIT’in kullanılması yönünden diğer
çalışmalardan farklılık göstermektedir. Elde ettiğimiz bulgular genel olarak
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değerlendirildiğinde KOM hastalarının kontrollerle karşılaştırılmasında sol anterior
kanal ve sağ posterior kanallarda ortalama VOR kazancı anlamlı olarak düşüktür. Bu
da KOM’un lateral kanalın yanında anterior ve posterior kanalı da etkileyebileceğini
düşündürmüştür. Ayrıca hasta bireylerin hasta ve karşı kulak karşılaştırılmasında da
yine aynı kanallarda hasta kulak ortalama VOR kazanç değerlerinin düşük olması
KOM etkileniminin bu kanalları da tutabileceğini desteklemektedir. Ancak tüm bu
istatistiksel anlamlı farklılıklar VOR kazancını etkileyen bir patolojinin varlığını akla
getirse de her iki kanaldaki tüm bu istatistiksel anlamlı farklılıklar klinik olarak
patoloji olarak ifade edilemeyecek normal sınırlar içerisindedir. Yani bu anlamli
düşüşte bu patolojinin vestibüler sistemi önemli derecede etkilemesi zordur. Ayrıca
diğer sağ-sol lateral kanallarda ortalama VOR kazanç değerinin çalışmamızda anlamlı
olarak düşük çıkmasa da anatomik olarak orta kulağa yakınlığından dolayı kazanç
değerlerinin KOM nedenli olarak düşebileceği düşünülmektedir.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada tek taraflı KOM tanısı alan hastaların vHIT bulguları
değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar şöyledir;
- Hasta ve kontrol gruplarının lateral SSK’larında vHIT kazançları arasında
anlamlı farklılık elde edilmemiştir.
- Sol kulağı KOM tanılı hasta ile kontroller arasında sol anterior kanal
kazaçlarında anlamlı farklılık elde edilmiştir.
- Sağ kulağı KOM tanılı hastalar ile kontoller arasında sağ posterior kanal
kazaçlarında anlamlı farklılık elde edilmiştir.
- Hasta alt grupların da bilateral tüm SSK’larının aralarında istatiksel olarak
anlamlı farklılık elde edilmemiştir.
- Hasta grubunda bireylerin hasta kulakları ile karşı kulakları arasında lateral
SSK’larında anlamlı farlılık elde edilmemiştir.
- Hasta grubunda bireylerin sol hasta kulakları ile karşı kulakları arasında
anterior SSK’larında anlamlı farlılık elde edilmiştir. Ancak sağ KOM tanılı bireylerde
anlamlılık zıt yöndedir.
- Hasta grubunda bireylerin hasta kulakları ile karşı arasında posterior
SSK’larında anlamlı farlılık elde edilmiştir. Ancak sol KOM tanılı bireylerde
anlamlılık zıt yöndedir.
- Anterior ve posterior kanallarda gözlenen tüm istatistiksel anlamlılıklar klinik
olarak patolojik değildir.
- Hasta grubunda sadece 3 bireyde refiksasyon sakkadları gözlenmiş olup
çalışmamızda anlamlılık ifade etmemiştir.
- Hasta ve kontroller arasında BEE bulgularında anlamlı farklılık elde
edilmemiştir.
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- Hasta grubu aktif akıntılı KOM ve inaktif akıntısız KOM olarak alt gruplara
ayrıldığında aktif akıntısı olan bireyler kontrollere oranla daha yüksek baş dönmesi
algısına sahip olduğu gözlenmiştir.
Çalışmamızda elde edilen bulgularda KOM’un anterior ve posterior kanalıda
etkileyebileceği gözlenmiş olup bu konuda birçok araştırmaya daha ihtiyaç olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca yapılacak çalışmalarda vHIT için tamamlayıcı olacak diğer
vestibüler

testlerin

kullanılarak

çalışmaların

daha

çok

güçlendirilebileceği

düşünülmektedir. Bizim çalışmamız KOM hastalarında vestibüler fonksiyonlarının
vHIT ile değerlendirilmesi yönünden ilklerden olup yapılacak çalışmalara ön ayak
olacağı düşünülmektedir.
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8. EKLER
Ek-1. Etik Kurul Onay Belgesi
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Ek-2. Bilgilendirilmiş Onam Formu
BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU
LÜTFEN BU DÖKÜMANI DİKKATLİCE OKUMAK İÇİN ZAMAN AYIRINIZ
Sizi GÜLCAN DEMİR tarafından yürütülen “KRONİK OTİTİS MEDİA’DA VİDEO HEAD
IMPULSE TEST(VHIT) BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ” başlıklı araştırmaya davet
ediyoruz. Bu araştırmaya katılıp katılmama kararını vermeden önce, araştırmanın neden ve
nasıl yapılacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle bu formun okunup anlaşılması büyük
önem taşımaktadır. Eğer anlayamadığınız ve sizin için açık olmayan şeyler varsa, ya da daha
fazla bilgi isterseniz bize sorunuz.
Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya
katılmama veya katıldıktan sonra herhangi bir anda çalışmadan çıkma hakkında sahipsiniz.
Çalışmayı yanıtlamanız, araştırmaya katılım için onam verdiğiniz biçiminde
yorumlanacaktır. Size verilen formlardaki soruları yanıtlarken kimsenin baskısı veya telkini
altında olmayın. Bu formlardan elde edilecek bilgiler tamamen araştırma amacı ile
kullanılacaktır.

1.

Araştırmayla İlgili Bilgiler:
a. Araştırmanın Amacı: Kronik otitis media(KOM) sonucunda
gelişebilecek yarım daire kanallarındaki patolojik değişikliklerin
video head impulse testi(vhit) ile değerlendirilmesi
b. Araştırmanın İçeriği: Kronik otitis media(KOM) tanısı almış ve
odyolojik tetkikleri yapılmış(saf ses odyometri, timpanometri)
bireylere iç kulakta yer alan yarım daire kanallarının kronik otitis
media(KOM)’dan etkilenip etkilenmediğinin gözlenmesi içi video
head impulse testi(vhit)’nin uygulanması. Video head impulse
test(VHIT): Bireye üzerinde göz hareketlerinin takibi için kamera
bulunan gözlük takılarak başı sağa sola hareket ettirilir ve kayıt
alınır(bilateral lateral yarım daire kanalları için). Baş sol taraf için
sola döndürülerek öne arkaya hareket ettirilir ve kayıt alınır( sol
ön ve sağ arka yarım daire kanalları için). Baş sağ taraf için sağa
döndürülerek öne arkaya hareket ettirilir ve kayıt alınır(sağ ön
ve sol arka yarım daire kanalları için). Bireye takılan gözlükte yer
alan kamera sayesinde başta yapılan bu hareketler sonucunda
gözde oluşan tepkiler kaydedilir.
c.
d.
e.
f.

Araştırmanın Nedeni: □ Bilimsel araştırma × Tez çalışması
Araştırmanın Öngörülen Süresi:02/01/2019-02/04/2019
Araştırmaya Katılması Beklenen Katılımcı/Gönüllü Sayısı: 90
Araştırmanın Yapılacağı Yer(ler):Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim
ve Araştırma Hastanesi

2. Çalışmaya Katılım Onayı:
Yukarıda yer alan ve araştırmadan önce katılımcıya/gönüllüye verilmesi gereken bilgileri
okudum ve katılmam istenen çalışmanın kapsamını ve amacını, gönüllü olarak üzerime düşen
sorumlulukları tamamen anladım. Çalışma hakkında yazılı ve sözlü açıklama aşağıda
adı belirtilen araştırmacı tarafından yapıldı, soru sorma ve tartışma imkanı buldum
ve tatmin edici yanıtlar aldım. Bana, çalışmanın muhtemel riskleri ve faydaları
sözlü olarak da anlatıldı. Bu çalışmayı istediğim zaman ve herhangi bir neden
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Ek-2 (devam).
belirtmek zorunda kalmadan bırakabileceğimi ve bıraktığım takdirde herhangi bir olumsuzluk ile
karşılaşmayacağımı anladım.
Bu koşullarda söz konusu araştırmaya kendi isteğimle, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın
katılmayı kabul ediyorum.
Katılımcının (Kendi el yazısı ile)
Adı-Soyadı:.....................................................................................................................................
İmzası:
(Varsa) Velayet veya Vesayet Altında Bulunanlar İçin;
Veli veya Vasisinin (kendi el yazısı ile)
Adı-Soyadı:.....................................................................................................................................
İmzası:
Not: Bu form, iki nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan biri imza karşılığında gönüllü kişiye
verilir, diğeri araştırmacı tarafından saklanır.
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Ek-3. Baş Dönmesi Engellilik Envanteri

P1
E2
F3
P4
F5
F6

F7
P8
E9
E10
P11
F12
P13
F14
E15

F16
P17
E18
F19
E20
E21
E22
E23
F24
P25
TOPLAM

SORULAR
Baş dönmeniz giderek artıyor mu?
Baş dönmenizden dolayı kendinizi engellenmiş
hissediyor musunuz?
Baş dönmenizden dolayı işinizi, seyahatlerinizi
ya da hobilerinizi kısıtlıyor musunuz?
Süpermarketlerin dar koridorları baş dönmenizi
arttırıyor mu?
Baş dönmenizden dolayı yatağa yatmakta ya da
yataktan kalkmakta zorlanıyor musunuz?
Baş dönmenizden dolayı akşam yemekleri ya
da sinema gibi sosyal aktiviteleriniz etkileniyor
mu?
Baş dönmenizden dolayı kitap okumakta zorluk
çekiyor musunuz?
Baş dönmenizden dolayı spor, dans, ev işleri
gibi aktivitelerinizi kısıtlıyor mu?
Baş dönmenizden dolayı yanınızda bir kişi
olmadan evden ayrılmaya korkuyor musunuz?
Baş dönmenizden dolayı başkalarının önünde
mahcup oluyor musunuz?
Başınızın hızlı hareketleri baş dönmenizi
arttırıyor mu?
Baş dönmenizden dolayı yüksek yerlerden
kaçınıyor musunuz?
Yatakta dönmek baş dönmenizi arttırıyor mu?
Baş dönmenizden dolayı ağır ev işleri ya da
bahçe işlerinde zorluk çekiyor musunuz?
Baş dönmenizden dolayı insanların sizi
zehirlenmiş olarak düşünebileceklerinden
korkuyor musunuz?
Baş dönmenizden dolayı kendi başınıza
yürümekte zorlanıyor musunuz?
Yokuş aşağı yürürken ya da kaldırımdan
inerken baş dönmeniz artıyor mu?
Baş dönmenizden dolayı dikkatinizi toplamakta
zorluk çekiyor musunuz?
Baş dönmenizden dolayı evde karanlıkta
yürümekte zorlanıyor musunuz?
Baş dönmenizden dolayı evde tek başınıza
kalmaktan korkuyor musunuz?
Baş dönmenizden dolayı kendinizi özürlü ya da
sakat hissediyor musunuz?
Baş dönmenizden dolayı ailenizle ya da
arkadaşlarınızla ilişkileriniz etkileniyor mu?
Baş dönmenizden dolayı kendinizi depresyonda
hissediyor musunuz?
Baş dönmeniz iş ya da ev sorumluluklarınızı
etkiliyor mu?
Fazla eğilmek baş dönmenizi arttırıyor mu?

68

EVET BAZEN HAYIR

Ek-4. Özgeçmiş
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı

: Gülcan DEMİR

Doğum tarihi

: 20.01.1988

Doğum yeri

: ARAKLI/TRABZON

Medeni hali

: Bekar

Uyruğu

: T.C.

Adres

: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Anabilim Dalı,
Ankara

Tel

: 0 546 737 03 29

Faks

:-

E-mail

: gulcan-arc@hotmail.com
EĞİTİM

Lise
Ön lisans
Lisans

: Cevdet Cavit Şenkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tıbbi
Sekreterlik Bölümü
: Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Odyometri Bölümü
: Karadeniz Teknik Üniversitesi İşitme Engelliler Öğretmenliği
YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce

:ÜYE OLUNAN MESLEKİ KURULUŞLAR

69

