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GİRİŞ 

Konjenital sensörinöral işitme kaybı günümüzde en sık rastlanan doğumsal anomali 

olup yeterince erken tanınması halinde kokleer implant bu tür işitme kayıplarına çözüm 

olabilmektedir. Kokleer implantta iç kulağa yerleştirilen elektrot kaçınılmaz olarak mekanik 

travma yapmakta ve bunun sonucunda primer patolojiye bağlı olarak zaten hasarlı olan kulak 

yapılarında ek bir travma ortaya çıkabilmektedir. (1, 2, 3) 

Kokleer implantasyon sırasında skala timpaniye yerleştirilen elektrodun mekanik  

travması moleküler düzeyde bir apoptotik ve aponekrotik süreci tetiklemekte ve kokleer 

yapılar yanı sıra spiral ganglion hücrelerinde de hasarlanma ortaya çıkmaktadır. Elektrot ne 

kadar travmatik yerleştirilirse hasar da o kadar fazla olmaktadır. Bu nedenle atravmatik 

implantasyon teknikleri uygulanmakta ve yeni atravmatik elektrot modelleri 

geliştirilmektedir. Bugün özellikle pes tonlarda rezidüel işitmesi olan hastalarda mevcut 

işitmeyi koruyarak elektroakustik implantlar geliştirilmiştir. Ancak ne kadar atravmatik 

yerleştirilirse yerleştirilsin implant uygulamasında er ya da geç doku hasarı ortaya çıkacaktır.  

Bu hasarı önlemek ve/veya geri döndürmek için pek çok araştırma yapılmaktadır. Bu amaçla 

kortikosteroidler yanı sıra ganglion derived nörotrofik faktör, brain derived nörotrofik faktör 

gibi pek çok ajan in vivo ve in vitro çalışmalarda kullanılmaktadır. (4, 5) Bunlardan 

kortikosteroidler serbest oksijen radikallerinin ortaya çıkmasını engellerken nöral growth 

faktörler apoptozisin daha ileri aşamalarında ortaya çıkan gen ekspresyonlarını önlemek 

suretiyle apoptotik süreci durdurabilmektedir. 

Kobaylarda lokal deksametazon uygulamasının elektrot travmasını önlemede etkili 

olduğu gösterilmiştir. (6, 7, 8, 9) Bu amaçla korikosteroidler orta kulağa uygulanabildiği gibi 

elektrodun polimer yapısına da entegre edilip uzun süreli yavaş salınımı ile doku hasarının 

önüne geçilmeye çalışılmaktadır. ( 10, 11) 

İnsülin like growth faktör-I (IGF-I) serum düzeyi Growth Hormon (GH, Büyüme 

Hormonu) tarafından düzenlenen bir peptid olup insanlarda bu yapıda IGF-I ve IGF-II olmak 

üzere olan iki peptid tanımlanmıştır. Büyüme hormonu reseptörleri zengin olan karaciğer, 

IGF’lerin kana salgılandığı en önemli kaynaktır. IGF-I aynı zamanda, sentetik olarak 

rekombinant DNA teknolojisi ile üretilebilmektedir. Klinikte IGF-I ile ilişkili büyüme geriliği 

olan çocuklarda, diyabetes mellituslu hastalarda, anoreksia nervosalı kadınlarda, 

postmenapozal obez kadınlarda, kistik fibrozisli hastalarda, kronik böbrek yetmezlikli 

hastalarda ve kafa travmalı hastalarda da kullanılmaktadır. (12) İnsülin like growth faktör-I 
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eksikliğine bağlı ailesel işitme kayıplı olgular bildirilmiştir. (13) Rekombinant  insülin like 

growth faktör-I’in ani işitme kaybı ve ototoksisite modellerinde işitme kaybını önleme veya 

geri döndürmede etkili olduğu gösterilmiştir. (12, 14, 15, 16) Ancak iç kulakta mekanik 

travmaya bağlı doku hasarını önlemede IGF-I kullanılmasına ilişkin in vivo bir çalışma 

yoktur. IGF-I’in diğer iç kulak patolojilerinde olduğu gibi kokleer implantasyonda da doku 

hasarını önlediği gösterilmesinin klinik çalışmalar için bir başlangıç oluşturabileceği 

düşünülmektedir. 

Bu çalışmada IGF-I’in iç kulakta mekanik travmaya bağlı hasarın önlenmesindeki 

etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle sıçanlarda yuvarlak pencereden 

bir model elektrot uygulanarak iç kulak travması modeli oluşturulması ve bu travmanın 

önlenmesinde uzun salınımlı IGF-I uygulamasının etkilerinin değerlendirilmesi planlanmıştır. 

Bu uygulamanın iç kulakta elektroda bağlı mekanik travmayı önlemede etkin olduğunun 

gösterilmesi halinde diğer patolojilerde değişik nedenli işitme kayıplarında klinik uygulaması 

olan IGF-I’in kokleer implant gerektiren hastalarda ve stapes cerrahisi gibi iç kulak travması 

riski olan cerrahiler sırasında uygulanabilirliğine yönelik translasyonel çalışmaların gündeme 

gelebileceği düşünülmektedir. 
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GENEL BİLGİLER 

KULAK VE TEMPORAL KEMİK EMBRİYOLOJİSİ  

Kulağın üç parçasından en önce gelişimini tamamlayan iç kulaktır. 

Rhombensephalon’un her iki yanındaki ektodermden gelişir. 3.haftanın sonunda, embriyo     

2-4 mm büyüklüğüne ulaştığında, yüzeyel ektodermin kalınlaşmasıyla otik lamina ortaya 

çıkar. Lamina otica’daki derin hücrelerin gelişmesi ile bu yapı kısa bir sürede içe doğru çöker. 

Bu şekilde nöral oluk ve iki tarafındaki akustiko-fasiyal tümsek ortaya çıkar. Bunların 

birleşmesi ile kulak taslağı yüzey epitelinden ayrılır ve bir vezikül haline gelir. (17) 

 

Otik vezikül oluşurken bundan ayrılan bir hücre grubu vezikül ile rhombencephalon 

arasında  statoakustik ganglionu  yapar.    4.  ve  5. haftalarda statoakustik ganglion üst  ve  alt 

olarak  ikiye bölünür ve spiral ve vestibüler ganglionları yapar. Bir taraf işitme duyusu için 

corti organına diğer taraf ise denge duyusu için utrikulus ve duktus semisirkülarisin içine 

doğru ilerler. Embriyo 8 mm olduğunda vestibüler ve koklear taslaklar birbirinden ayrılır. 

Ventralde yer alan kısımdan korti organı ve koklea gelişir. Dorsalde kalan kısımdan ise 

utrikulus, kanalis semisirkülaris, duktus endolenfatikus ve duktus utrikulosakkularis gelişir. 

Koklear kanal 6. haftada gelişmeye başlar. 7.haftada kokleanın birinci turu oluşmuştur ve 

8.haftanın sonunda 2,5 tur tamamlanmış olur. Bu sırada koklea ile sakkulusun geri kalan 

kısmı arasındaki bağlantı duktus reuniens halini alır. Daha sonra duktus koklearisin skala 

vestibüliye bakan tarafında membrana vestibülaris (Reissner membranı), skala timpaniye 

bakan tarafı ise basiller membranı oluşturur. (17) 

 

Korti organının gelişmesi bazal turdan apekse doğru olur. Korti organı koklear kanalın 

duvarındaki hücrelerden gelişir. 22.hafta iç titrek tüylü hücreler, dış titrek tüylü hücreler, 

destek hücreleri ve Hensen hücreleri meydana çıkar. Akustikofasiyal ganglion, üst ve alt 

olarak ikiye ayrılır. Üstte bulunandan N.vestibülarisin süperior dalı, altta bulunandan ise 

inferior dalı doğar. VIII. kranial sinirin alt kısmı kalınlaşır ve koklear siniri meydana getirir. 

(17) 6.haftada otik vezikülün ventral kısmından koklear kanal gelişirken aynı anda dorsal 

kısımdan iç kulağın denge fonksiyonundan sorumlu kısımları gelişmeye başlar. Bu devrede 

otokistin iç yüzeyinde endolenfatik duktus ortaya çıkar. 14 mm büyüklüğündeki bir  

embriyoda vestibüler parçada poşlar görülmeye başlar. Bunların periferik parçalarından yarım 

daire kanalları meydana gelir. 20 mm büyüklüğündeki embriyoda (7.haftada) vestibüler parça  

utrikül ve sakküle bölünür ve 30 mm çapındaki bir embriyoda (8.haftada) erişkin iç kulak 
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çaplarına erişilir. 9.haftada vestibüler sistemdeki tüylü hücreler iyice şekillenir ve sinir uçları 

ile sinapslar yaparlar. 

 

Yarım daire kanalları 6.haftada oluşmaya başlar. 7.haftada kanalların ampullalarında 

zar labirentteki epitelden crista ampullaris meydana gelir. 11.haftada maküladaki duysal 

epitelyum ve destek hücreleri ayrılır ve otolitler oluşur. 22.haftada gelişme tam olarak 

tamamlanır. Makülalar 14. ile 16.haftalar arasında gelişirler. Önce otik vezikülün iç yanı 

kalınlaşır ve ortak maküla oluşur. Daha sonra maküla ikiye bölünür. Üstte bulunandan 

utrikulus ve üst ve horizontal kanalların makülaları, altta bulunandan sakkülus ve posterior 

yarım daire kanalları meydana gelir. Membranöz labirentin geliştiği otik vezikülün etrafı 

başlangıçta mezenşim ile sarılıdır. Mezenşim zamanla değişerek önce kıkırdak, daha sonra da 

kemik labirenti (otik kapsül) yapar. Kemik labirent ile zar labirent arasında perilenfatik aralık 

oluşur. Membranöz otik kapsül gelişmesini tamamladıktan sonra otik kapsül kemikleşmeye 

başlar. Ondört kemikleşme noktası ile kemikleşir. Bu kemikleşme noktaları aynı zamanda 

meydana çıkmaz. Otik kapsülün kemikleşmesi altıncı ayın sonunda tamamlanır. Modiolusun 

gelişmesi otik kapsülden bağımsızdır. Kıkırdak modiolus koklear kanalın iç ucu çevresindeki 

mezenşimden gelişir ve çevrede oluşan otik kapsül kıkırdağı ile birleşir. Kemik spiral lamina 

ise 23. haftada gelişmeye başlar. (17) 
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KULAK ANATOMİSİ  

Kulak yapı ve fonksiyonları bakımından dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç 

bölümden oluşur (Resim1). 

 

 

Resim1: Koronal kesitte dış, orta ve iç kulak yapıları, önden bakış (Sağ kulak)   

 

DIŞ KULAK 

Dış kulak  üç kısma ayrılarak incelenir: 

Aurikula: Kıkırdak ve onu çevreleyen ciltten oluşmaktadır. Ön ve arka yüzünde 

girinti ve çıkıntılar ihtiva etmektedir. Ön yüzündeki en derin çukur konka adını alır. Bu 

çukurluk krus heliks tarafından  ikiye bölünür; üstte kalan kısma simba konka, altta kalan 

kısma ise kavum konka adı verilir. Kavum konka önde tragus, inferiorda antitragus ve üstte 

antiheliks tarafından  sınırlandırılır. Antiheliks kururaları arasında kalan alan fossa 

triangularis adını alır. Auriküler kıkırdağın serbest kenarının üstte ve arkada öne doğru yaptığı 

katlantı heliks denilmektedir. Aurikulanın en alt kısmında yer alan kıkırdaksız yapı ise lobül 

olarak adlandırılmaktadır. Aurikula elastik kıkırdaktan meydana gelmektedir. (18) 
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Dış Kulak Yolu: Erişkin bir insanda dış kulak yolu yaklaşık olarak 2,5 cm 

uzunluktadır. Timpanik membranın anatomik yerleşimi nedeniyle ön duvar arka duvardan 

daha uzundur. Sesin timpanik membrana iletiminde kanal görevi görür. Lateral 1/3 bölümü 

aurikülanın elastik kartilajından oluşur. Dış kulak yolu medial 2/3 bölümü ise kemiktir. Dış 

kulak yolu 1/3 dış kısmının cildi kıl folikülleri, sebase glandlar ve serümen salgılayan 

modifiye apokrin glandlar gibi çeşitli adneksiyal yapılar içerir. Dış kulak yolu  medial 2/3 

kısmı adneksiyal yapılar açısından oldukça fakirdir ve periost üzerinde çok ince bir kat uzanır. 

(18) 

Timpanik Membran (TM): Vertikal çapı 9-10 mm, horizontal çapı ise 8-9 mm’dir. 

Alt kısmı üste göre 5-6 mm daha medialde olan zarın ortalama kalınlığı 0.074 mm olarak 

hesaplanmıştır. En kalın bölüm yaklaşık 0.09 mm kalınlıkla annulusa yakın kısım ve ön üst 

kadrandır. En ince bölüm ise yaklasık 0.055 mm kalınlıkla arka-üst kadrandır. Zarın orta 

kısmında manubrium malleinin zarda yaptığı kabartıya stria mallearis adı verilir. Stria 

mallearisin üst ucunda prominentia mallearis adı verilen ve malleusun processus lateralisinin 

oluşturduğu bir çıkıntı mevcuttur. Prominentia mallearisten öne ve arkaya doğru ilerleyen 

plikalara plika mallearis anterior ve posterior denir. Bu plikaların üst kısmında kalan zar 

parçasına pars flaksida, alt kısmında kalan zar parçasına ise pars tensa adı verilir. Pars 

tensa’da umbodan başlayıp öne ve aşağı doğru olan üçgen seklindeki parlak alana Politzer 

üçgeni (Işık üçgeni) denir. (19) 

Timpanik membran dıştan içe doğru üç tabakadan oluşur: 

1- Kutanöz Tabaka: Dış kulak yolunu örten derinin devamıdır. 

2- Fibröz Tabaka: Lamina propria adı da verilen bu tabaka radial ve sirküler tarzda seyreden 

liflerden yapılmıştır. 

3- Mukozal tabaka: Cavum timpaniyi örten mukozanın devamıdır. 
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ORTA KULAK 

Orta kulak, timpanik membran ve iç kulak arasında yerleşmiş bir boşluktur . (Resim2) 

Tuba östaki aracılığı ile dış ortamla ve aditus yolu ile mastoidin havalı boşlukları ile 

bağlantılıdır. (20)  Orta kulağın hacmi 0.5 cm3 olarak kabul edilmektedir. Düşey ve ön arka 

uzunlukları hemen hemen eşittir (yaklaşık 15 mm). Ancak, bu genişlikler her yerde aynı 

değildir. Bu nedenle, orta kulak boşluğu, şekli düzensiz bir dikdörtgenler prizmasını andırır. 

Orta kulağın yüksekliği ön altta, karotid kanalın yaptığı tümsek yüzünden azalır. Önde östaki 

borusunun ağzında yüksekliği yaklaşık 7 mm iken; arkada aditus hizasında 15 mm’dir. Aynı 

şekilde, orta kulağın medio-lateral yöndeki genişliği de promontoryumun tümsekliği 

yüzünden altta daha azdır. Tegmen hizasında 7 mm olan genişlik, umbonun çöküntüsü ve 

promontoryumun çıkıntısı yüzünden altta 1.5- 2 mm’ye kadar iner. (20) 

 

 

 

Resim 2: Sağ orta kulak boşluğu. Koronal kesitte önden bakış 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=middle+ear&source=images&cd=&cad=rja&docid=qrD52ORDIPeW3M&tbnid=QaJ8z8tBpI9ToM:&ved=0CAUQjRw&url=http://droualb.faculty.mjc.edu/Lecture Notes/Unit 5/special_senses Spring 2007 with figures.htm&ei=yrBZUd6bGcjNswboyYDgDg&bvm=bv.44442042,d.Yms&psig=AFQjCNFWqjELjnj1MQh1mxC_B3ByGOEhQg&ust=1364918597226680
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Timpanik kavitenin medial duvarında (paries labyrinthicus) da birçok girintiler ve 

kabartılar vardır. Medial duvarın en önemli kabartısı, promontorium, yani kokleanın bazal 

turuna (basis cochlea) ait tümsektir. Promontorium, ponticulus denilen bir kemik köprü ile 

eminentia piramidalise baglanır. Ponticulustan aşağıya doğru yuvarlak pencerenin (fenestra 

cochlea) arkasında vertikal olarak inen oluşum subiculum promontorii adını alır. Timpanik 

kavite medial duvarındaki başlıca iki çukur; oval pencere nişi (fenestra vestibuli) ve yuvarlak 

pencere nişidir (fenestra cochlea). Oval pencere nişinin hemen yukarısında n.fasiyalisin 

horizontal segmenti yer alır. (18) 

Kemikçikler: Orta kulak boşluğunda kulak zarı ve iç kulak arasında yer alan üç tane 

hareketli, küçük kemikçik vardır: Malleus, inkus ve stapes. Bunların en dışta ve büyük olanı 

malleus; en içte ve küçük olanı ise stapestir. Kemikçikler timpan boşluğun üst ve arka 

kısmında yerleşmişlerdir. Birbirleri ile az oynar eklemler yaparlar ve bir zincir meydana 

getirirler. (Resim3) Bu zincir, kulak zarı ile iç kulak arasında ses titreşimlerini iletici bir rol 

oynarlar. Kemikçikler orta kulak boşluğuna ligamantöz bağlarla tutunurlar. (21) 

 

Resim 3: Orta kulak kemikçikleri medialden görünüm  

             

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=middle+ear&source=images&cd=&cad=rja&docid=AxIF-m1A2uewTM&tbnid=U3ol0LBXEKPXXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.otologycolombia.com/english2011/The-Human-Ear.php&ei=HrBZUZS8CIfGtQaG8oHwCA&bvm=bv.44442042,d.Yms&psig=AFQjCNFWqjELjnj1MQh1mxC_B3ByGOEhQg&ust=1364918597226680
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İÇ KULAK 

İç kulak; temporal kemiğin petröz parçası içinde yer alır. İşitme ve denge duyusu ile 

ilgili spesifik duyu hücrelerini içerir. Yuvarlak ve oval pencereler yoluyla orta kulak ile, 

koklear ve vestibüler aquaduktuslar yolu ile de kafa içi ile bağlantılıdır. (22)   

Yuvarlak Pencere 

Yuvarlak pencere orta kulak ve iç kulağı birbirinden ayıran tek zarsal yapıdır.  

Yuvarlak pencerenin ultrastrüktürel yapısını ilk kez Bollobas 1972 yılında araştırdı. 

Embriyonal yaşamın 4. ayında otik kapsülde ossifikasyon başlar yuvarlak pencere nişi kalın 

bir kartilaj çember ile çevrilerek kapanması önlenir.  Ossifikasyon tamamlandığında ön, üst ve 

arka olmak üzere üç duvarı gelişerek yuvarlak pencere girişen üçgen tarzında bir görünüm 

verir. Yuvarlak pencere nişi geliştiğinde, absorbe olmadan kalan bir mezenşimal doku 

kalıntısı ile kapanır. Bu niş membranını yapar. Niş membranı kapalı, retiküler ve perfore 

olmak üzere üç şekilde olabilir. Kapalı tipte niş giriş tamamen kapalı bir membran ile 

örtülüdür, retiküler tipte niş girişi ağ tarzında bir doku ile kaplıdır. Perfore tipte ise niş 

membranı sirküler şekilde perforedir. İnsanlarda en çok perfore tip niş membranı bulunur. Bu 

anatomik özellik dolayısıyla perfore niş membranı, membrana sekundaria perforasyonu ile 

kolaylıkla karışabilir. Tecrübesiz bir göz bu yapıyı kolaylıkla membrana sekundaria 

perforasyonu sanabilir. Membrana sekundaria nişin derininde bulunur. 3-4 aylık fetusta 

timpanik membrana paralel olacak şekilde düşey konumdadır. Doğumdan hemen önce niş 

derininde, erişkindeki horizontal konumuna geçer ve nişin ön duvarı tarafından üzeri kısmen 

örtülür. Dolayısıyla membrana sekundariayı ortaya çıkarabilmek için nişin ön duvarını 

mutlaka küçük bir elmas turla kaldırmak gerekir. (23) 

İnsan temporal kemiğinde yapılan deneysel basınç artışlarından, skala timpanideki 

basınç artışlarının yuvarlak pencerede sirküler değilde yarık tarzında perforasyonlara neden 

olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla dıştan bakıldığında sirküler bir perforasyon görünüyorsa 

perfore tip niş membranı olabileceğini akılda tutmak gerekir. Eğer ayırım yapılamıyorsa şu 

kriterlere başvurulmalıdır. 

1- Eğer ağ tarzında bir yapı varsa büyük olasılıkla niş membranıdır. 
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2- Membrana sekundariada bol miktarda melanositler bulunur. Melanositler membran 

kenarında daha boldur ve membrana rengini verir. Bu yapı cerrahi mikroskopla 

görülebilir. 

3- Stapes nazikçe itildiğinde membrana sekundaria orta kulak kavitesine doğru şişer. 

(24) 

Yuvarlak pencere yarı geçirgen membran özelliğindedir. (membrana secundaria) 

Membranının geçirgenliği yapısı (kalınlığı, membranı yapan madde özellikleri, membranın 

elektriki yükleri) ve orta kulaktaki maddelerin kimyasal özelliklerine (molekül ağırlığı, 

konsantrasyonu, madde elektriki yükleri) bağlıdır. 

İç kulak yapıları morfolojik olarak ikiye ayrılır. 

1. Kemik (osseöz) labirent 

2. Zar (membranöz) labirent 

Kemik (osseöz) labirent 

Kemik labirenti otik kapsül adı verilen sert kompakt kemik dokusu oluşturur. Zar 

labirent bunun içinde yer almaktadır. Aralarında perilenf denen sıvı bulunur. (22, 25) 

Kemik labirent şu kısımlardan oluşur. 

1. Vestibulum 

2. Kemik semisirküler kanallar 

3. Koklea 

4. Aquaduktus vestibuli 

5. Aquaduktus koklea 

Vestibulum: Yaklaşık 4mm çapında düzensiz ovoid bir kavitedir. Dış yan duvarı 

yuvarlak ve oval pencere aracılığıyla timpanik kaviteye; ön duvar kokleaya komşudur. Üst ve 

arka duvarda semisirküler kanallarla birleşir. İç yan duvarda ise ön altta sakkulusun yerleştiği 

sferikal resess, arka üstte ise utrikulusun yerleştiği eliptikal resess bulunur. (22) 
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Kemik semisirküler kanallar: Superior, posterior, lateral olmak üzere üç semisirküler 

kanal uzayın üç düzlemine yerleşmiştir. Her biri yaklaşık olarak bir dairenin 2/3’ü kadar olan 

bu kanallar vestibuluma açılır. (22, 26, 27) 

Koklea: İç kulağın ön kısmında bulunan ve şekli salyangoza benzeyen kemik bir 

tüptür. Modiolus, kanalis spiralis koklea ve lamina spiralis osseadan oluşur. Modiolus,  

kokleanın eksenini oluşturur. Modiolus içindeki ince kanallardan koklear damarlar, sekizinci 

kranial sinirin lifleri geçer. Bu kanalcıkların hepsi modiolusun spiral bir şekilde olmasından 

dolayı modiolusun spiral kanalı adı da verilen Rosenthal kanalına açılırlar. Bu kanalın içinde 

ganglion spirale de denilen Korti ganglionu bulunur. (28) (Resim 4)  

 

Resim 4: Koklea  

 

Kanalis spiralis koklea, modiolusun çevresini iki buçuk defa spiral olarak dolanan 

kemik bir yoldur. Bu yol, vestibulun ön alt kısmından başlar ve zirve veya kupula adı verilen 

kapalı bir uçla sonlanır. Lamina spiralis ossea, modiolustan uzanan kemik bir laminadır. 

Baziler membran adı verilen fibröz bir tabaka ile devam eder ve karşı duvara ulaşarak kanalis 

spiralis kokleayı ikiye böler. Vestibuluma açılan üst parçaya skala vestibuli, fenestra koklea 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=organ+of+corti&source=images&cd=&cad=rja&docid=nye9NYu8RP7sUM&tbnid=3WUF-Awo3kAL9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~hill/papers/conc/body.htm&ei=jrFZUYrNN8OCtAaOyIGoCw&bvm=bv.44442042,d.Yms&psig=AFQjCNFI3qv802b29cbPnOLfoVxj6x1iFQ&ust=1364918936058223
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aracılığıyla kavum timpaniye açılan alt parçaya skala timpani denir. İki skala kokleanın 

tepesinde helikotrema denilen delikle birleşir. Lamina osseanın serbest kenarı ile kanalis 

spiralis kokleanın dış yan duvarı arasındaki baziler membranın üzerinde, korti 

organı(organum spirale) adı verilen işitme organı bulunur. (22, 26) 

 Aquaduktus vestibuli: Vestibulumun iç yan duvarından başlayıp petröz kemiğin fossa 

subarkuata denilen çukurunda sonlanır. Bu kanalın içinde zar labirente ait duktus 

endolenfatikus ve onun ucunda sakkus endolenfatikus vardır. 

Aquaduktus koklea: Skala timpaniden başlayıp petroz kemik alt yüzünde 

subaraknoidal boşluğa açılan kemik kanaldır. Bu kanal içinde duktus perilenfatikus ve  vena 

kanalikuli koklea vardır. (22, 26) 

Zar labirent (Resim 5): 

1. Utrikulus 

2. Sakkulus 

3. Duktus semisirkülaris 

4. Duktus endolenfatikus 

5. Duktus perilenfatikus 

6. Duktus koklearis 

7. Korti organı 
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Resim 5. Membranöz labirent ve sinirler 

Utrikulus: Vestibulumun iç yan duvarındaki elliptikal resseste bulunur. İç yan 

duvarında makula utrikuli adı verilen kısmında denge hücreleri bulunur ve buradan n. 

utrikularis başlar. Utrikulusta duktus semisirkülarislerin açıldığı beş ve duktus 

utrikulosakkülarisin açıldığı bir adet delik bulunur. (22, 26) 

Sakkulus: Vestibulumun iç yan duvarındaki sferikal resseste bulunur. Bunun da iç yan 

duvarında makula sakkuli adı verilen kısımda denge hücreleri vardır ve buradan n.sakkülaris 

başlar. Sakkulusta bir tane duktus utrikulosakülarise ait, bir tane de sakkulusu duktus 

koklearise bağlayan duktus reuniense ait iki delik vardır. (22, 26) 

Duktus semisirkularis: Kemik semisirkuler kanalların içerisinde bulunurlar. Ancak 

kemik kanalların 1/5 kalınlığındadır. Diğer 4/5’lik kısmı perilenf ile doludur. Membranöz 

kanalların ampullaları içerisinde krista ampüllaris adı verilen kabarık bölgelerde duyu epiteli 

mevcuttur. Buralardan n. ampullaris anterior, n. ampullaris posterior ve n. ampullaris lateralis 

başlar. Her üç n. ampullaris daha sonra n.utrikularis ve n.sakkularis ile birleşerek 

n.vestibularisi oluşturur. (22, 26) 
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Duktus endolenfatikus: Duktus utrikulosakkularis adlı borucuktan doğar. Aquaduktus 

vestibuli adlı kemik kanal içinde ilerler. Fossa subarkuatadaki sakkus endolenfatikus adlı 

şişlikte dura mater altında sonlanır. (22, 26) 

 Duktus perilenfatikus: Aquaduktus koklea içerisinde bulunur ve skala timpani ile 

subaraknoidal boşluğu birleştirir. İçinde perilenf bulunur. (22, 26) 

Duktus koklearis: İki ucu kapalı üç yüzlü bir boru şeklinde olan duktus koklearisin 

tepesinde bulunan kör ucuna çekum kupulare, taban kısmındaki kör ucuna ise çekum 

vestibulare denir. Çekum vestibulareye yakın bölümünden çıkan duktus reuniens aracılığıyla 

sakkulusa bağlanır. (22, 26, 27) Duktus koklearis koklear kesitlerde üç duvarlı bir yapı olarak 

görülür.  

a. Reissner membranı (membrana vestibularis): Duktus koklearisin üst duvarını 

oluşturur. Skala vestibuli ve skala mediayı (duktus koklearis) birbirinden ayırır.  

b. Ligamentum spirale koklea: Duktus koklearisin dış duvarını oluşturur. Lamina 

bazillarisin tutunduğu yerdeki çıkıntılı kenarına krista bazillaris; hemen yukarısındaki oluğa 

sulkus spiralis eksternus, bu oluşumu yukarıdan sınırlayan çıkıntıya prominenta spiralis denir. 

Dış duvar iç yüzünde stria vaskülaris denilen damardan çok zengin bir tabaka mevcuttur. 

c. Korti organı (organum spirale): Duktus koklearin içinde ve alt duvarını oluşturan 

lamina bazalisin iç üst bölümü üzerine oturur. Çekum kupulaya kadar uzanır. (22, 26)    

(Resim 6) 
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Resim 6: Korti organı 

İç kulak sinirleri: Bipolar afferent sinirlerin hücre gövdeleri Rosenthal kanalındaki 

spiral ganglionu oluşturur. 2 tip nöron vardır. Tip 1 nöronlar myelinlidir, tüm popülasyonun 

%95’ini oluşturur ve iç saçlı hücrelere dağılırlar. Tip 2 nöronlar myelinsizdir, toplamın %5’ini 

oluştururlar ve dış saçlı hücrelere dağılırlar. Lifler kendi myelin tabakalarını kaybettikleri yer 

olan habunela perforata yoluyla kemik spiral laminadan corti organına geçerler.  

Dış saç hücreleri için olan lifler, Deiter’s hücreleri arasındaki üç grup içerisinde olan 

spiral ve baziller membran boyunca kortinin tünelinden geçerler. Terminal dallar spiral 

liflerden kaynaklanırlar ve çok sayıda dış saç hücrelerini innerve ederler. Bunun tersine her 

bir iç saç hücresi çok sayıda tip1 lifler ile innerve edilirler. Tüm sinir sonlanmaları kadeh 

şeklinde ve vezikülsüzdür. Granülsüz sonları ile birlikte bu afferent liflere ilaveten granüle 

olmuş birçok sonlanımlar hem dış saç hücreleri ile hem de afferent liflerin terminal 

sonlanımları ile kontakt yapacak şekilde gözlenmiştir. Bu granüle olmuş sonlar 

Rasmunsen’nin olivokoklear demetindeki beyin kökünden kaynaklanan efferent liflerdir. 

Hücre gövdeleri süperior olivar kompleks içerisinde yerleşmiştir. Lifler inferior vestibuler 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=dM6TJ7Zw4LmwIM&tbnid=m-dJmYG62WmLrM:&ved=0CAgQjRwwADgP&url=http://histology.med.umich.edu/dental/ear&ei=KbFZUevuKcWVtQa5zYC4CA&psig=AFQjCNEKrYoA6PBWVSNa6L3PU9dC0zsdGA&ust=1364918953713269
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sinir ile birlikte ilk olarak beyin kökünde ilerler fakat vestibulokoklear anastamoz şeklinde 

kokleaya girerler.  

İntraganglionik spiral demetlerde lifler, internal spinal demetler ile iç saç hücrelerini 

innerve eden afferent liflere dağılırlar. Alternatif olarak lifler korti tünelinin ortasından 

geçerler ve iç saç hücrelerinin gövdelerine dağılırlar. Bu liflerin baskılayıcı olduğu sanılır.  

(27) 

 

İÇ KULAK HİSTOLOJİSİ 

Koklea: Kokleanın en önemli ve duyusal reseptör hücrelerinin lokalize olduğu yer 

olan duktus koklearis 3 bölüme ayrılır. 

1)Reissner membranı: Skala vestibuli ve skala mediayı birbirinden ayıran birer sıra 

hücre arasına yerleşmiş ince bir bazal laminadan yapılmıştır. Endolenfe bakan hücreler 

küboid yapıda olup apikal mikrovilluslar içerirler. Perilenfe bakan hücreler ise gevşek 

biçimde birbirlerine bağlı skuamoz yapıya sahiptir. 

2)Lateral duvar: Duktus koklearisin yan ve dış duvarının yapar. En dışta çoğunluğu tip 

1 fibroblast benzeri hücrelerden oluşmuş spiral ligament bulunur. Spiral ligamentin iç 

tarafında ise çok katlı yassı epitelden stria vaskülaris bulunur. Stria vaskülaris endolenfteki 

yüksek potasyum, düşük sodyum iyon potansiyelini sağlayan marjinal hücreler; fagositoz 

yeteneği olan intermediete hücreler; epitel ve endotelin bazal membranının birleşmesinden 

oluşan ve molekül geçişine izin vermeyen bazal hücrelerden oluşur. Stria vasküaris ile bazal 

membran arasında iyon ileten enzimler içeren çok sayıdaki tip 2 fibroblast hücrelerinden 

oluşmuş spiral prominens bulunur. 

3)Baziler Membran: Bağ dokusundan oluşan bir membrandır. Membran boyunca 

genişlik bazal turdan başlayarak apikale doğru artar. Bazal membran hareketlerinin frekansa 

özel olması, frekans analizi ve ses şiddetinin alınabilmesi, bu sayede olanak içindedir. Bazal 

membranın dış tarafında endolenfle temas eden kübik küçük mikrovilluslu hücrelerden oluşan 

ve büyük moleküllerin geçişine izin vermeyen Cladius hücreleri; Cladius hücreleri taban 

kısmı ile baziller membran arasına yerleşmiş, tek katlı küboid hücrelerden oluşan, fibronektin 

üreten ve karbonikanhidraz içerdiğinden dolayı iyon ve sıvı trasportunda etkili olan Boettcher 

hücreleri bulunur. (28) 
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Korti organı: Baziler membran ve perilenfteki mekanik titreşimleri sinir liflerini 

uyaran elektrik akımlarına dönüştürür. Korti organı baziler membran, üzerine dayanmış 

destek hücreleri, spiral şeklinde dizilmiş çeşitli duyusal hücreler ve bunların üzerini örten 

tektorial membrandan oluşur. (Resim 7) 

 

  

Resim 7: Fotomikrografta Corti organının radyal kesisi ve içerdiği hücreler 

görülmekte. Hensenhücreleri (H), Corti’nin dış tüneli (OT), Deiters hücreleri (D), Nuel 

Boşluğu (yıldızlar), üç sıra dış titrek tüylü hücre (O3, O2, O1), dış sütun hücreleri (OP), 

Corti’nin iç tüneli (IT), iç sütun hücreleri (IP), iç titrek tüylü hücre (I), tüylü hücre 

stereociliaları (S), iç parmaksı hücreler (PH), ve iç sınır hücreleri (IB). Ayrıca iç sulkus 

hücreleri (IS), myelinli sinir lifleri (MF) , vasa spirale(VS), tektoryal membran ve Hensen 

şeriti (H), Hardesty membranı (ok), marjinal net (MN), ve cover net (okbaşları).  

1. Destek Hücreler: 

a) Hensen hücreleri: Korti organının yan sınırını oluşturur. Koklea apeksine doğru 

uzunlukları artar. Çekirdekleri sitoplazmanın üst kısmında bulunur. Birkaç dizi 

halindedirler. Hensen hücreleri ile dış titrek tüylü hücreler arasında dış korti tüneli 

bulunur. (28) 
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b) Deiters hücreleri: Dış tüylü hücrelerin destekleyici hücreleridir. Baziller membrana 

bağlıdırlar. Dış titrek tüylü hücrelerin çevresini sararlar. Sadece tabanda açıktır, 

buradan da efferent ve afferent sinir lifleri dış titrek tüylü hücrelere ulaşırlar. Dış titrek 

tüylü hücreler ve Deiters hücreleri ve parmaksı çıkıntılarla retiküler membranın 

oluşmasına katkıda bulunurlar. Dış tüylü hücrelerle Deiters hücrelerinin parmaksı 

çıkıntıları arasında sıvı dolu boşluğa Nuel boşluğu adı verilir. (28) 

 

 

c) Sütun hücreleri (pillar hücreler): Dış ve iç olmak üzere iki tip pillar hücre vardır. 

Retiküler laminanın bazı kısımları ile korti tünelinin oluşmasına katkıda bulunurlar. 

Destek hücrelerinin tabanları geniş ve çekirdekleri yuvarlaktır. Aktin filamanlar ve 

mikrotübüllerden oluşurlar. Hücrelerin apikal uzantısı dikdörtgen biçiminde sonlanır 

ve retiküler laminanın oluşmasına yardım eder. Ayrıca iç korti tünelinin oluşmasında 

katkıları vardır. Pillar hücrelerin parmaksı çıkıntıları, hem dış titrek tüylerin ve hem de 

iç titrek tüylü hücrelerin yan sınırlarını yapar. (28) 

 

d) İç sınır ve falangeal (parmaksı) hücreler: İç titrek tüylü hücrelerle, iç sulkus 

hücrelerini birbirinden ayırır. İç sınır hücreleri korti organının en medial kenarını 

yaparlar ve membrana tektoria hücreleri ile devam ederler. İç farengeal hücreler, dış 

tarafta dış titrek tüylü hücreleri birbirinden ayırırken iç tarafta iç titrek tüylü hücrelerle 

iç sulkus hücrelerinin arasına yerleşir. Tabanda iç falengeal hücreler, iç titrek tüylü 

hücrelerle birlikte myelinsiz sinir liflerini çevrelerler. (28) 

      2. Duyusal Hücreler: 

Stereosilia: Bunlara sensoriyal hücreler de denir. İç ve dış şaçlı hücreler, hücre iletimi 

için önemli olan apikal stereosilia içerirler. Uzunlukları tabandan tepeye doğru ve içten dışa 

doğru gittikçe artar. İç saçlı hücre stereosiliası, küp şeklindeki dış saçlı hücre sereosiliasından 

aşağı yukarı iki kat kalındır. Stereosiliası gerçek silia değildir fakat saçlı hücrelerin kutikuler 

tabakasından uzanan, uzun ve sert mikrovilluslardır. Setereosilialar yatay ve dikey 

bağlantılarla birbirlerine bağlanmışlardır. Stereosiliaların rijid yapısı, içerisindeki polarize 

aktin flamentlerinin aksiyel olarak bulunmasına bağlıdır. Olgun koklear saçlı hücreler, 

vestibüler saçlı hücrelerin aksine kinosilium içermezler. Dış şaçlı hücrelerin stereosiliaları V 

veya W şeklinde dizilmişlerdir. Saçlı hücrelerin apikal yüzeyleri altı ya da yedi steriosilia 
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tabakası içerir. Elektron mikroskop çalışmalarında gözlendiği gibi iç saçlı hücrelerin değil dış 

saçlı hücrelerin en uzun sırasının stereosilia uçları tektorial membranın yüzeyinin altına 

bağlanıyormuş gibi görülür.(28) 

 

a) Dış saçlı hücreler: Korti organı içinde, apikal ya da bazal uçlardan deiters hücrelerine 

ve bunların parmaksı çıkıntılarına bağlanır. İnsanda ortalama 13400 dış saçlıhücre 

vardır. Dış saçlı hücreler retikuler lamina içinde medialden laterale doğru 

dizilmişlerdir. Hücre uzunluğl apekse doğru artar.(14 mikrondan 55 mikrona ulaşır.) 

Saç hücrelerinin apikal yüzündeki parmaksı uzantılara stereosilia denir. En uzun dış 

saç hücrenin stereosiliası, tektorial membranın alt yüzüne bağlanır. İç plazma 

membranı boyuna Hensen cisimcikleri içeren yüzey altı sisternalar vardır. Bu 

sisternaların dış saç hücrelerinin hareketleriyle ilgili olabileceği düşünülmektedir. 

Deiters hücrelerinin uzantıları dış saç hücrelerinin dış ve yan tarafına bağlanır. Dış saç 

hücrelerinin uç taban sonları, birkaç küçük afferent sinir ucu ve 10 adet geniş vezikül 

dolu efferent sinir uçları ile işgal edilir.(28) 

 

b) İç saçlı hücreler: Vestibüler saçlı hücrelere benzerler. Bu hücreler destek hücrelerinin 

sıkıca sardığı yassı görünümlü tek tabaka oluştururlar. İç saçlı hücrelerin taban 

kısmında birçok sinaptik sinir sonlanması görülür. 

      3. İç Sulkus: 

Dış kenarında spiral limbus, iç kenarında korti organı ve yukarıda tektorial membran 

ile sınırlı üstü açık spiral bir kanaldır. İç sulkus hücreleri Cladius hücrelerine benzerler. 

Hücrelerin üst yüzeylerinde mikrovilliler vardır ve hücrearası flamanları ile birbirlerine sıkıca 

bağlanmışlardır. (28) 

      4. Spiral Limbus: 

Kemik spiral laminanın iç kenarında bulunan damarsal konnektif doku tabakasıdır. En 

iç kenarına Reissner membranı tutunur. Dış kenarını, iç sulkus hücrelerinin yaptığı Huschke 

dişi diye adlandırılan sivri bir çıkıntı oluşturur. Spiral limbusun endolenfatik yüzü tektorial 

membranın limbal bölümü diye adlandırılan ince ekstrasellüler matriksle örtülüdür. Spiral 
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limbus; bağ dokusu fibroblast benzeri hücreler, damarsal elementler ve ekstrasellüler 

filamentler içerir.(28) 

      5.Tektorial Membran: 

Spiral limbus, iç sulkus ve korti organının üzerini örten hücresiz, ekstrasellüler bir 

matrikstir. Temelde fibröz materyalden yapılmış ve endolenfle ıslanmış görülür. Altı bölüme 

ayrılır: limbal tabaka, fibröz matriks, marjinal bant, ağsı örtü, Hensen çubuğu ve Hardesty 

membranı. Tektorial membran korti organı seviyesinde dış saçlı hücreleri örter. (28) 

      6. Kemiksi spiral lamina: 

Modiolustan baziler membranın iç kenarına kadar uzanan ince, spiral bir kemik 

tabakadır. Spiral laminanın içi korti organına giriş çıkış yapabilen sinir liflerinin 

myelinizasyonlarını kaybedip korti organına girdikleri yerdeki, habenulae perforata denilen 

kanallarla delinir. (28) 

İç kulak sıvıları:  İç kulak sıvıları perilenf, endolenf ve kortilenf olmak üzere üç 

çeşittir. Perilenf BOS’tan kaynaklanmaktadır. Kimyasal olarak ekstrasellüler sıvıyı  andırır, 

Na+ zengin (Na+140mEq/L), K+’dan fakirdir.( (K+5,5-6,25mEq/L). Endolenf yapımında 

stria vaskülaris rol alır. K+’dan zengin (K+140-160mEq/L), Na+’dan fakirdir.( Na+ 12-16 

mEq/L). Kortilenf korti tüneli ve Nuel boşluklarında bulunur. BOS’tan kemiksi spiral 

laminanın kanalcıkları içinde seyreden akustik sinirin lifleri boyunca gelir. Endolenfin yüksek 

K+ içeriği nöral iletiyi engelleyeceği için korti tünelinin içinden geçen dış saçlı hücrelerin 

lifleri kimyasal olarak perilenfe benzeyen kortilenf ile sarılmıştır. (28) 
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SANTRAL İŞİTME YOLLARI  

 

 

 

 

Resim 8:Santral işitme yolları 

 

 

 

8. sinir birkaç daldan oluşur; superior vestibüler sinir, sakküler sinir, inferior vestibüler  

sinir ve koklear sinir. Bu sinirler otik kapsülü değişik kanallardan geçerek iç kulak yoluna 

girerler ve buradan n. facialis ve n. intermedius ile birlikte seyrederler. 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=YcmeHxAxt3JZlM&tbnid=NNIkSpvAXarX8M:&ved=&url=http://firstyears.org/anatomy/ear.htm&ei=LAXCUazfMY-xhAfgsYDoBA&psig=AFQjCNGxAHy5dRF4hLtfrFA0MiWeMXeD8w&ust=1371756204859576
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Koklear çekirdekler: Koklear çekirdekler bütün işitme sinir lifleri için ilk konaktır. 

Çekirdekler pontomedüller kavşakta bulunur ve simetriktir. 

 

Süperior olivary kompleks ve olivokoklear demet: Superior olivary kompleks, 

ponsun gri cevherinin hemen arkasında ve ponsun alt kısmında yerleşmiştir.  

 

Lateral lemniskus: En önemli çıkan yoldur. Beyin sapının yan tarafında bulunur. 

Koklear çekirdekler ve süperior olivary kompleksi inferior kollikulusa bağlar. 

 

İnferior kollikulus: İki taraflıdır ve mezensefalonda yerleşmiştir. Beyin sapının 

tavanının bir kısmını yapar. Çıkan işitme lifleri için başlıca konağı oluşturur ve akustik  

bilgileri hazırlar. Alt beyin sapından gelenleri üst kısımdaki medial genikulat cisme ve işitme 

korteksine gönderir. 

 

Medial genikulat cisim: Talamusta bulunur. İnferior kollikulus ile işitme korteksi 

arasında bir ara istasyondur. 

 

İşitme Korteksi: Primer işitme korteksi ve ilişkili sahalar olmak üzere iki kısma 

ayrılır. İlişkili sahalar hem akustik hem de diğer duysal girdileri alır. Primer işitme korteksi  

Brodmann sahası adını alır ve 41-42 diye numaralandırılmıştır. Temporal lobun üst kısmında  

yerleşmistir. Spesifik ve nonspesifik ilişkili sahalar ile çevrelenmiştir. (29) 

 

Korti organında oluşan uyarılar ganglion spiraledeki (Corti gaglionu) sinir hücrelerinin  

dendritleri tarafından algılanır. Bu sinir hücrelerinin aksonları n.cochlearis adını alarak bu 

uyarıları ponstaki koklear çekirdeklere götürür. Koklear nukleuslar, ventral nukleus ve dorsal 

nukleus olmak üzere iki gruptur. Ventral nukleuslar da, anteroventral koklear nukleus ve 

posterolateral koklear nukleus olarak ikiye ayrılır. Koklear nukleuslardan çıkan nöronlar  

işitme yollarının ikinci nöronunu oluştururlar. Bunların çoğu çaprazlaşarak karşı taraf 

superior olivatuar kompleksine giderler ve az sayıda lifler ise ipsilateral superior olivatuar 

komplekse ulaşırlar. Superior olivatuar kompleks, işitme yolunun ilk merkezi olarak kabul 

edilebilir. Buradan kalkan lifler lateral lemniskusu oluşturarak inferior kollikusa giderler.  

İnferior kollikulus mezensefalonda bulunur. Alt beyin sapından gelen uyarıları üst kısımdaki  

medial genikulat cisme ve işitme korteksine gönderir. İçerisinde belli başlı hücre tipi ve işitme 
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bakımından özel görevi olan 5 ayrı bölge vardır. Bu bölgenin işitme davranışları ile ilgili  

olduğu sanılmaktadır. Örneğin frekans ve şiddetin birbirinden ayrılması, gürültü ve stereo  

işitme gibi birtakım fonksiyonlarda görev yaptığı düşünülmektedir. Bu bakımdan inferior 

kollikulusun, işitsel uyarı için bir ara konak olmaktan çok daha önemli merkez olduğu kabul  

edilmektedir. İnferior kollikulustan kalkan lifler talamusta bulunan medial genikulat cisme,  

oradan da işitme korteksine giderler. İştme korteksi, temporal lobta Sylvian yarığındadır. (24) 

(Resim 8) 

 

 

SIÇAN KULAĞI ANATOMİSİ  

 

Sıçan orta kulağı insan orta kulağındaki tüm anatomik yapıları içerir. Tahmin edileceği 

üzere, sıçandaki kemikçikler insandakilere göre çok daha küçük olup yaklaşık çeyrek 

boydadır. (30) Sıçan orta kulak morfolojisi, Fleischer tarafından (1978) mikrotip 

organizasyon ortaya konularak tanımlanmıstır. Bu dizaynın iki ayırt edici özelliği vardır: 

1) Malleus, gonial bone bölgesinde timpanik anulusa yapışıktır. 

2) Malleus başı üzerinde orbiküler apofiz olarak adlandırılan geniş bir kütle vardır. 

 

 

 

 

 

 

Resim 9: Sıçan orta kulağı. Lateralden, timpanik membran kaldırılmış halde. Sıçan ve diğer 

mikrotipler, burada gösterildiği gibi, iki adet rotasyon aksına sahiptir.  
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İnsanlarda, timpanik membran alanı ~66 mm2 dir. Oysa sıçanlarda yalnızca ~11 mm2’dir. Pars 

tensa ve pars flaksidanın rölatif boyutları da tamamen farklıdır. İnsanlar, timpanik  

membranın total büyüklüğü ile kıyaslığında çok küçük bir pars flaksidaya sahip iken, 

sıçanlarda pars flaksida timpanik membranın 1/4 ila 1/3’ünü olusturur.  

 

Sıçan orta kulağının küçük bullası ve genellikle kapalı olan, horizontale yakın östaki  

tüpü (ÖT) vardır. ÖT mukozası, büyük yoğunlukta goblet hücreleri, daha az miktarda da 

muköz glandlar içerir. (31) Sıçan ÖT açılma basıncı insandakine benzerdir. ÖT iki ayrı silyalı 

ve sekretuar kanal yoluyla epitimpaniuma bağlıdır. Sıçan ve insan mukozası mukosilyer 

transport sistemi dağılımında benzerlik gösterir. (32) Sıçan orta kulağı temporal kemikte 

yerleşmiş ve iyi korunmuştur. Ancak timpanik membran muayenesi için sıradan bir 

otomikroskop ile kolayca ulaşılabilir. Sıçan orta kulagının üç boyutlu yapısı insanınkine 

benzer. Ancak mastoid hücreler yerine kavite tabanından çıkıntı yapan timpanik bulla 

mevcuttur. (30) Pars tensa ve geniş pars flaksidası ile timpanik membran, lateral duvarın 

büyük kısmını oluşturur. Medial duvarda promontoryum, yuvarlak pencere, stapes ile birlikte 

oval pencere ve ÖT’nün timpanik ağzı yerleşmiştir. Silyalı ve sekretuar iki kanal dısında 

timpanik kavite, basit, skuamöz-küboidal, silyasız epitel ile döşelidir. Patolojik koşullar 

esnasında bu basit epitel değişip, silyalı ve sekretuar hücreler kanallar dışında yüksek sayıda 

görülür. 

 

İnsanlarda, malleus-inkus kompleksi genellikle, en azından düşük frekanslarda, iki 

asıcı ligaman doğrultusunda olan rotasyonel aksa sahiptir. Bu iki ligaman; anterior malleolar 

ve posterior inkudal ligamanlardır. Fleischer’a (1978) göre, mikrotip kulakta, malleusun  

timpanik anulusa belirgin fiksasyonuna rağmen kompleks halde rotasyon yapabilir. Bu iliksi 

ve inkus kısa kolunun bağlantısı insandakine benzer rotasyonel aks oluşturur. Sıçanlar ile 

insanlar arasındaki farklardan bir tanesi, sıçanlarda manubriumun, rotasyon aksına paralele 

yakın yerleşmesidir. Fleischer (1978), genişletilmiş model üzerinde yaptığı çalışmalarda 

orbiküler apofizin meydana getirdigi ek kitlenin, malleus-inkus kompleksinin yerini 

değiştirdiğini bulmuştur. Bu da yüksek frekanslarda malleusun transvers bölümü 

doğrultusunda ikinci bir rotasyon aksı oluşturmaktadır. Bunlara dayanarak, mikrotip 

kulakların iki tane rotasyon aksı olduğu ve malleusların iki adet net olarak tanımlanmış 

vibrasyon modu olduğu sonucuna varmıştır. 
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Denge organı: Diğer memelilerde oldugu gibi, denge organı osseoz labirentle 

çevrelenen membranöz labirentti içerir. Anterior semisirküler labirentin dorsolaterali gösteren 

verteksi 7.0 mm uzunluga (crus commune 1,3 mm) ve 0,21 mm genişlige sahiptir. Ampullası 

0,83 mm uzunluk, 0,61 mm genişliğindedir. Kanal sagittal düzlemde 27,2º, transvers 

düzlemde 52,7º açı yapar. Kanalı laterale yönlenen posterior semisirküler kanalın verteksi 6,0 

mm uzunlugunda ve 0,22 mm genişliğindedir. Ampullası 0,83 mm uzunluğunda ve 0,6 mm 

genişliğindedir. Crista ampullarisin serbest kenarı kaudodorsal yönündedir. Kanalın düzlemi  

sagital düzlemde 27,6º ve transvers düzlemle 60,7º açı yapar. 

 

Lateral semisirküler kanal laterale kıvrılır; uzunluğu 6,1 mm, genişliği 0,22 mm’dir. 

Ampullası 0,79 mm uzunluğunda, 0,55 mm genişliğindedir. Cristanın serbest kenarı kaudale 

yönlenir. Horizontal düzlemle (oksipital kemigin pars horizontalisi) kanal 28,4º açı yapar.  

Lateral semisirküler kanalın nonampuller ucu kommunikasyonu sağlamak için posterior 

kanalın ampuller ucu ucuna ulaşır ve birleşir. Anterior ve posterior semisirküler kanallar 

102,3º’lik bir açı oluştururlar, bu açı anterior ve lateral kanallar arasında 89,7º, posterior ve 

lateral kanal arasında 89,8º’dir. Utrikulus, bir tarafta anterior ve lateral kanalın ampullasının 

diğer tarafta commune krusun ve posterior kanalın ampullasının arasında iğ şeklinde vesikül 

(kese) gibi yerleşmiştir. Onun uzun ekseni 1,3 mm, vertikal çapı 0,71 mm, horizontal çapı 0,4 

mm’dir. Kaudal bölümün medial duvarından (makula utrikulusun yaklasık 120-150μ 

arkasından), endolenfatik kanal (endolenfatik kese ile birlikte 3,3 mm uzunluğunda) çıkar. 

Aquaductus vestibüli dorsale ve mediale ilerler. Bir valvle desteklenen orgine yakın bölgeden, 

sacculusa doğru ventromedial yönde ilerleyen ductus utrikulosakkularisi oluşturur. Makula 

utrikuli 0,6 mm uzunluğu ve 0,51 mm genişliğiyle neredeyse sferik (küre) şeklindedir. 

Utrikulusun ventrolateral duvarında lokalizedir. Yüzeyi dorsomediale yönlenmiştir. Sacculus, 

laterale doğru yassılasmıştır ve kross kesitte üçgen şeklindedir. Yüksekligi 0,95 mm, 

horizontal uzunlugu 0,44 mm’dir. Ductus reuniens 1 mm uzunluğundadır. Kıvrık yüzeyi 

esasen laterale yönlenir. Uzunlugu 0,6 mm, genişliği 0,48 mm’dir. (30) 

 

İşitme organı: Kokleanın ekseni daire tam olarak sagital ve horizontal düzlemde 

yerleşmiştir. Koklea tarfında yapılan dönüş sayısı 21/4 veya 21/2 olarak belirlenmiştir. Koklear 

kanalın uzunluğu 12,16 mm insanlarda ise 31 mm’dir. Membranöz kokleanın yapısı diğer 

memeliler gibidir. (30) 
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İŞİTME FİZYOLOJİSİ  

 

Ses Dalgası ve Özellikleri 

 

Ses enerjisi bir titreşimdir. Yayıldığı ortam moleküllerinin ardışık olarak sıkışmasına 

ve gevşemesine neden olur. Ses dalgalarının hızı, yayıldığı ortamın yapısına göre değişir. Katı  

ortamlarda en hızlı, gaz ortamlarda ise en düşük hızla yayılır. Sıvı ortamlarda yayılma hızı ise 

ikisinin ortasındadır. Deniz seviyesinde 20ºC derecelik sıcaklıktaki hava tabakasında sesin 

hızı 344 m/sn olarak bulunmuştur. Sıvı ortamlarda ise havaya göre 4 kat hızlı olarak yayılır  

(1437m/sn). Kemikte ise yayılma hızı 3013 m/sn olarak bulunmuştur. (33) 

 

Sesin saniyedeki titreşim sayısına sesin frekansı, tonu ya da perdesi denir. Sesin 

frekansı saniyedeki titreşim sayısı, Hertz (Hz) ile ifade edilir. İnsan kulağı 20–20.000 Hz 

aralarında sesleri duyar. Sesin şiddet birimi desibeldir (dB). Bir ortamın ses dalgalarının 

yayılmasına gösterdiği dirence akustik direnç ya da empedans denmektedir. Empedans, ortam 

moleküllerinin yoğunluğu ve esnekliği ile orantılıdır. Ses dalgaları ortam değiştirirken her iki 

ortamın empedansı birbirine ne kadar yakın ise yeni ortama geçen enerji miktarı da o kadar  

fazla olur. (34) 

 

İşitme 

 

Atmosferde meydana gelen ses dalgalarının kulağımız tarafından toplanmasından  

beyindeki merkezlerde karakter ve anlam olarak algılanmasına kadar olan süreç işitme olarak  

adlandırılır ve işitme sistemi denen geniş bir bölgeyi ilgilendirir. Dış, orta ve iç kulak ile  

merkezi işitme yolları ve işitme merkezi bu sistemin parçalarıdır. İşitme birbirini izleyen bir  

kaç fazda gerçekleşir. (35) 

 

A) iletim (conduction) fazı: İşitmenin olabilmesi için ilk olarak ses dalgalarının 

atmosferden dış ve orta kulak aracılığı ile korti organına iletilmesi gereklidir. Bu mekanik  

olay sesin bizzat kendi enerjisi ile sağlanır. Aurikula ses dalgalarının toplanmasında, dış kulak 

yolu da bu dalgaların timpanik membrana iletilmesinde rol oynar. (35) 

 

Sesin atmosferden korti organına iletilmesi sürecinde başın ve vücudun engelleyici,  

kulak kepçesi, dış kulak yolu ve orta kulağın yönlendirici ve/veya şiddetlendirici etkileri 



30 
 

vardır. Ses dalgaları başa çarpınca yansır ya da az miktarda da olsa kırılır. Sesin geliş yönüne  

göre, ses dalgalarının çarptığı kulak tarafında ses dalgalarının basıncı artar aksi taraftaki kulak  

bölgesinde basınç düşer. Sesin iki kulağa ulaşması arasında 0,6 m/sn. bir fark oluşturur. 

Böylelikle sesin geliş yönü ayırt edilir. (35) 

 

Orta kulak, timpanik membrana ulaşan ses dalgalarının iç kulaktaki sıvı ortama  

geçmesini sağlar. Ses dalgaları orta kulaktan iç kulağa geçerken yani direnci düşük olan gaz 

ortamdan direnci daha yüksek olan sıvı ortama geçerken ortalama 30 dB civarında bir enerji  

kaybına uğrar. Orta kulak, bu ses dalgalarındaki enerji azalmasını önlemek amacı ile  

empedans (direnç) denkleştirme görevi üstlenir. Orta kulağın ses yükseltici etkisi üç 

mekanizmayla olmaktadır. (35) 

 

1. Kulak zarının işitmede rol oynayan pars tensa kısmı, hem kemik anulus içine sıkıca  

yerleşmiştir hem de manubrium malleiye sıkı bir şekilde yapışıktır. Kulak zarı kemiğe sıkı bir  

şekilde yapıştığı için anulusta titreşemez. İnce olan orta kısımda titreşir ve titreşim enerjisi  

yarı sabit manubrium malleide yoğunlaşır. Bu şekilde ses enerjisi iki katına çıkar. 

 

2. Kemikçikler bir kaldıraç gibi etki eder. Bu kaldıraçta, manubrium mallei ve inkusun 

uzun kolu kaldıracın kollarını, malleus başı da destek noktasını oluşturur. Ses dalgası ile 

inkudomalleolar kompleks tek bir ünite gibi hareket eder. Bu şekilde kulak zarını titreştiren ve  

manubrium üzerinde yoğunlaşan ses enerjisi inkudomalleolar kompleks aracılığıyla stapesin 

başına 1.3 kat güçlenerek ulaşmış olur. (36) 

 

3. Kulak zarı ve stapes tabanındaki titreşim alanları arasındaki oran yaklaşık olarak  

18/1dir. Ses, kulak zarı ile stapes tabanlarının birbirine oranı ile orantılı olarak 22 kat 

güçlenerek iç kulağa geçer. (37) 

 

B) Dönüsüm (transduction) fazı: İç kulakta frekansların periferik analizi yapılır ve 

corti organında ses enerjisi biyokimyasal olaylarla sinir enerjisi haline dönüştürülür. (35) 

 

Ses dalgalarının perilenfe iletilmesi: 1960 yılında Bekesy kobaylarda stroboskopik  

aydınlatma ile ses dalgalarının baziller membranda meydana getirdiği değişiklikleri araştırdı.  

Ses dalgalarının perilenfe geçmesi ile perilenf hareketlenir ve baziller membranda titreşimler 

meydana gelir. Bu titreşimler bazal turdan başlayarak apikal tura kadar uzanır. Bekesy bu  
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harekete ilerleyen dalga “travelling wave” adını vermiştir. Bazal membran bazal turda dar  

(0.12 mm), apikal turda daha geniştir (0,5 mm). Bazal turda baziller membran gergindir ve 

baziller membran genişliği arttıkça gerginlik giderek azalır. Bu fark nedeni ile ses dalgası,  

bazal turdan apikal tura kadar gezinen dalga ile götürülmüş olur. Bekesy’nin ortaya koydugu  

diğer bir nokta da baziller membran amplitüdlerinin her yerde aynı olmadığıdır. Baziller 

membran amplitüdü sesin frekansına göre değişiklik gösterir. Genellikle yüksek frekanslı  

seslerde bazal membran amplitüdleri bazal turda en yüksektir. Buna karşılık alçak   

frekanslarda bazal membran amplitüdleri apikal turda en yüksek seviyeye ulaşır. Kokleada 

yaklaşık 3000 iç titrek tüylü hücre (İTH) ve 12000 dış titrek tüylü hücre(DTH) 

bulunmaktadır. Bu hücreler ses enerjisinin yani mekanik enerjinin, sinir enerjisine 

dönüşümünde rol alırlar. En uzun dış saçlı hücre stereosiliası tektorial membranın alt yüzüne 

bağlanır. Daha kısa silialar ve iç saçlı hücre stereosiliası tektorial membranın alt yüzüne bağlı  

olmadığı düşünülmektedir. Bazal membrandaki yer değişimi, tektorial membran ve retiküler  

lamina arasındaki DTH’lerini bükerek hareketlendirir. Tektorial membran ve retiküler lamina  

arasındaki sıvı kayma hareketi İTH’lerini hareketlendirir. Böylece İTH hız, DTH yer  

değiştirme algılayıcısı olarak görev görür. Her saçlı hücrenin titreşim amplitüdünün en yüksek 

olduğu bir frekans vardır. Bu durum baziller membran amplitütleri için de geçerlidir.  (38) 

Kokleada 4 tür elektrik potansiyeli vardır. 

 

1. Endokoklear potansiyel: Stria vaskularis tarafından oluşturulur. Anoksiye ve oksidatif 

metabolizmayı bozan kimyasal ajanlara aşırı duyarlı olduğu için, varlığı stria vaskularisin 

aktif iyon pompalama sürecine bağlıdır. Ortalama +80 mV’luk bir değere sahiptir ve 

istirahat halinde dahi mevcuttur. Ses dalgasından bağımsız bir enerjidir. 

 

2. Koklear mikrofonik: Büyük ölçüde DSH ve bunların meydana getirdiği K+ iyonu  akımına 

bağlıdır. Baziller membran hareketleri ve ses uyaranları ile direk ilişkilidir. DTH  

harabiyetinde kaybolur. 

 

3. Sumasyon potansiyeli: İTH içindeki elektriksel potansiyelin yönlendirdiği bir akımdır. Ses                             

uyaranına, frekansına ve şiddetine göre değişir. 

 

4. Tam sinir aksiyon potansiyeli: Bu potasiyel işitme siniri tarafından oluşturulmaktadır.  
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C) Sinir şifresi (neural coding) fazı: İç ve dış saçlı hücrelerde meydana gelen  

elektriksel akım, kendisi ile ilişkili sinir liflerini uyarır. Bu şekilde sinir enerjisi frekans ve 

şiddetine göre corti organında kodlanmış olur. İnsanlarda işitme siniri 30000 liften 

yapılmıştır. Bu liflerin %90-95’i miyelinli, bipolar ve İTH’nde sonlanan tip I nöron 

şeklindedir. Buna karşılık %5-10’u miyelinsiz, unipolar ve DTH’nde sonlanan tip II nöron 

şeklindedir. Tıpkı saçlı hücrelerde olduğu gibi her sinir lifinin duyarlı olduğu bir frekans 

vardır. 

 

D) Algı (cognition) birleştirme (association) fazı: Tek tek gelen bu sinir iletimleri, 

işitme merkezinde birleştirilir ve çözülür. Böylece sesin karakteri ve anlamı anlaşılır hale  

getirilir. Spiral gangliondaki sinir hücrelerinin aksonları n. koklearis adını alarak ponstaki  

koklear nukleuslara ulaşırlar. Koklear nukleuslar, ventral ve dorsal olmak üzere iki gruptur. 

Düşük frekanslı seslerle oluşan uyarı ventral nukleusta, yüksek frekanslı seslerle oluşan uyarı  

dorsal nukleusta sonlanır. Bu liflerin çoğu beyin sapının karşı tarafına geçerek superior olivar  

komplekse katılırlar. Lifler buradan lateral lemniskus ve inferior kollikulus’a giderler. İnferior  

kollikulustan çıkan lifler medial genikulat nukleus aracılığı ile temporal loptaki Silvian 

fissürüne yerleşmiş işitme merkezine gelirler . 

 

 

 

OTOAKUSTİK EMİSYONLAR  

 

Otoakustik emisyonlar (OAE), insanların ve hayvanların dış kulak yolundan tespit 

edilebilen, koklear kaynaklı, hafif şiddette akustik enerji yayılımlarıdır. OAE’lar perinöral bir 

olay olup, stapes tabanı ile afferent koklear sinir liflerinin sinapsları arasında meydana gelir. 

Oluşumunda, dış tüylü hücrelerin önemli rolleri olduğuna dair birçok kanıt mevcuttur. İşitme 

kaybının olduğu frekanslarda emisyonların saptanmayıp, işitmenin normal olduğu 

frekanslarda emisyonun saptanması, OAE’ların koklear orjinli olduğunu gösteren 

bulgulardandır. (39) 

 

Bazal membran titreşimleri, uyarı şiddetindeki artışa paralel olarak orta kulaktaki 

lineer artışa karşın, nonlineer özellikler gösterir. Buna göre orta veya yüksek şiddette olan 

uyarılar, OAE amplitüdlerinde çok kısıtlı miktarda (nonlineer tarzda) artışa yol açar. OAE 
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amplitüd gelişimi, çoğu kulakta düşük amplitüdlü uyarılar için artan uyarı amplitüdü ile lineer 

artış gösterir. Ancak uyarı amplitüdü arttıkça, OAE olusumuda non lineer olur. Bu da 

OAE’ların koklear orjinli olduğunu destekler. Koklear kaynaklı herhangi bir sesin dış kulak 

yolundan alınarak kaydedilmesi sonucu OAE cevapları ortaya çıkar. OAE’lar iki grupta 

tanımlanmaktadır. (39) 

 

1- Spontan otoakustik emisyonlar. 

2- Uyarılmış otoakustik emisyonlar. 

 

Spontan otoakustik emisyonlar 

 

Spontan otoakustik emisyonlar (SOAE), dışarıda akustik uyarı olmadan kendiliğinden 

oluşan koklear kaynaklı, tonal, düşük seviyedeki dar bant sinyalleridir. SOAE’lar normal 

işiten kulakların % 40-50’sinde saptanabilen, amplitüdleri -10 ile +20 dB SPL (Sound 

Pressure Level) civarında olan saf tonlardır. En yüksek 1-2 kHz arasında alınmasına karşın 

diğer OAE’lar daha yüksek frekanslarda saptanabilmektedir. SOAE’nun varlığı, emisyonun 

görüldüğü frekans bölgesinde işitmenin normal sınırlarda olduğunu destekler. Ancak sağlıklı 

bir popülasyonda, kulakların sadece bir kısmında spontan emisyon alındığı için klinik 

uygulamalarda fazla kullanılmamaktadır. Ayrıca şiddetli tinnitus vakalarının SOAE’lar ile 

bağlantısı olduğu varsayılmaktadır. SOAE’lar diürnal ritim gösterir. Sabahtan akşama kadar 

ortalama frekans azalması 3 Hz’i bulur. Bu diürnal ritim, vücut ısısının sabah en düşük olması 

ve akşama dogru 1ºC artması ile vücuttaki hormonal değişikliklere bağlanabilir. SOAE 

frekansı menstruasyondan önce en az iken, ovulasyon sonrasında en fazla hale gelirler. BOS 

basıncının yüksek olduğu yatar pozisyonda SOAE frekansının, dik oturur pozisyondakine 

göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. BOS basıncı, koklear akuadukt yoluyla kokleada ki 

perilenfatik basıncı etkiler. Bu basınç değişikliği, SOAE’ların frekansını etkileyen önemli bir 

faktördür. (39, 40) 

 

Uyarılmış (evoked) otoakustik emisyonlar (EOAE): EOAE’ların üç tipi vardır: 

 

a) SFOAE (Stimülus frekansı OAE) 

b) TEOAE (Geçici uyarılmış OAE) 

c) DPOAE (Distorsiyon ürünü OAE) 
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Stimülus frekansı OAE (SFOAE) 

 

SFOAE, düşük seviyedeki uzun süreli sabit tonlarla akustik uyarı sonucu oluşan 

cevaplardır. Frekans spesifiktir ancak uyarılar sürekli verildiği için cevaplarla uyarıların ayrı  

olarak algılanmasında güçlük vardır. Bu nedenle ve teknik zorluklardan dolayı klinik  

kullanımı kısıtlıdır. (40) 

 

Geçici uyarılmış OAE (TEOAE) 

 

TEOAE, kısa ‘klik’ gibi akustik uyarılarla elde edilir. Bu kısa akustik uyaranlar  

sonrası, zaman averajlama yöntemi ile kayıta geçmektedir. Uyaranın özelliği ise geçici 

olmasıdır. Ölçüm için genellikle 80 dB SPL şiddetinde bir ses kaynagı ve 260 adet uyarı  

kullanılır. TEOAE’ların zayıf olması (30 dB’in altında) ve uyarı şiddetindeki artışla nonlineer 

olarak gelişmesi nedeniyle, sinyallerin incelenmesinde nonlineer metod için yazılımlar  

kullanılır. Oluşan cevaplar uyarılara göre gecikerek ortaya çıktığı için, 20 milisaniyelik kayıt 

aralığının ilk 2 milisaniyesi sıfırlanarak çizdirilir. TEOAE’lar tüm kokleayı uyaran ve geniş 

band sinyal olan klik seklindeki uyarıya cevap olarak meydana geldikleri için, frekanslar  

hakkında DPOAE’lar kadar spesifik bilgi verememektedir. TEOAE’lar işitmesi normal olan 

vakaların % 98-100’ünde vardır. İsitme kaybı 25-30 dB’i geçerse saptanamaz. (39, 40) 

 

Yaşlanma ile TEOAE cevabı istatistiksel olarak anlamlı oranda düşmektedir. TEOAE, 

60 yaşın üzerinde olan olguların yaklaşık % 35’inde saptanabilir. Bu azalma, sadece yaşa 

bağlı değil, aynı zamanda kişilerin işitme düzeyleri ile de ilgilidir. 

 

Distorsiyon ürünü OAE (DPOAE) 

 

Sağlıklı koklea, bitonal stimuluslar ile intermodülasyon ürünleri denen ek frekansların  

ortaya çıkması ile sonuçlanan pek çok farklı distorsiyon ürünlerine yol açar. Bu emisyonlar   

ek çok frekansta ortaya çıkmakla beraber en belirgin emisyon 2f1-f2 frekansı, DPOAE’ların 

bazal membranda oluşma yerinden kaynaklanmaktadır. Oluşan DPOAE’nun amplitüdü, 

stimülasyonda kullanılan tonların şiddetleri ile yakın ilişki gösterir. DPOAE’nun teknik 

prosedürleri TEOAE’den çok daha komplekstir. Kulak yoluna iki ayrı frekansta ses vermek 

için iki minyatür speaker ve bir minyatür mikrofon konması gerekir. Uyaranların frekans ve 

şiddet oranları ölçümlerin sonuçlarını etkilemektedir. Tüm bu zorluklara rağmen DPOAE’lar 
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periferik işitme sistemi ile ilgili çok ayrıntılı bilgiler verebilir. Pek çok çalışmada, 1 kHz 

üzerindeki frekanslarda; pure ton odyogramla, DPOAE arasında frekansa spesifik bir ilişki 

olduşu gösterilmiştir. Stimulatör tonların f2 şiddetleri düşürülerek DPOAE amplitüdündeki 

değişiklikler kaydedilir. Bu durum bize cevapların non-lineer oldugunu yani kokleadan 

kaynaklandığını, enstrumantasyon artefaktı olmadığını kanıtlar. DPOAE ile kulağı test etmek 

için kısa bir geçici ses verilir, verilen uyarıdan kokleanın kendi sesini ayırt etmek için koklea 

içindeki tepki her bir geçici ses arasındaki sessiz periyodda ölçülür. Farklı frekanslarda iki 

sürekli ses ile DPOAE’nun bir parçasını ele geçirmek kolaydır. İç kulagın bu yan ürünü ya da 

DPOAE potansiyel olarak TEOAE ile aynı klinik değere sahiptir. 60dB SPL seviyesinde ve 

daha üzerinde DPOAE testinin yüksek özelliği ve düşük hassasiyeti, TEOAE testinin düşük 

özelliği ve yüksek hassasiyetini tamamlar. 1 kHz altındaki frekanslarda kokleanın cevaplarını 

kaydetmede TEOAE daha başarılıdır. DPOAE sinyal çıkarma özelliği 4–5 kHz üzerindeki 

frekanslarda, TEOAE’dan daha üstündür ve konusma frekansı üzerinde işitme kaybı için 

belirleme yaparken önemlidir. DPOAE’ların yüksek hassasiyeti ve iyi frekans özelliği normal 

duyma fonksiyonu olanları, DSH’nin ciddi lezyonu olan olgulardan ayırmaya imkân verir. 

DSH lezyonu ciddi olduğunda, özellikle düşük frekanslar için DPOAE, 50 dB üzerinde 

duyma seviyesi değişimi olanları ayırmaya izin verir. (39, 40, 41) 

 

Bununla birlikte, DPOAE’lar pure ton işitme eşiklerini değerlendirmek için uygun 

değildirler. DPOAE’lar normal ve normale yakın orta kulak ve koklear fonksiyonun ispatını  

gösterir, fakat işitme eşiklerini yansıtmaz. (42) Kemirgenlerde iki tonla uyaran verilmesi 

sırasında yüksek seviyeli distorsiyon oluşur. 

 

 

Otoakustik Emisyon Ölçümünün Yararları 

 

1. Non invaziv: Anestezi gerektirmeyen ağrısız bir yöntemdir. 

2. Pasif kooperasyon gereksinimi: Çocuk ve mental retarde hastalarda kullanılır.  

3. Güvenilirliği yüksektir. 

4. Duyarlı bir testtir. 

5. Koklea için spesifiktir: DSH’lerini değerlendirir. 

6. Kısa test zamanı: Geniş hasta grubu taranabilir. (39, 40, 41, 43) 
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Otoakustik Emisyon Kullanım Alanları 

 

1. İşitme kaybının belirlenmesinde: 

• Yeni doğan, süt çocuğu ve çocuklar (tarama amacı ile) 

• Davranış odyometresinde zor karar verilen olgularda, psikojenik işitme kayıplarında 

• Erişkinlerde 

2. Koklea fonksiyonun moniterizasyonunda: 

• Ototoksisite: Aminoglikozidler, sisplatin, diüretikler vs. 

• Gürültüye bağlı işitme kaybı, prespiakuzide erken tanı 

• Ani işitme kaybı 

3. Odyolojik ayırıcı tanı: Koklear lezyonların ayırıcı tanısında. (39, 40, 41, 43) 

 

OAE ölçüm tekniği 

 

OAE’ların elde edilmesi için dış kulak yolu, orta kulak ve kokleanın normal olması  

gerekmektedir. OAE’ların objektif ve noninvaziv olmasının yanı sıra kısa sürede 

yapılabilmesi odyolojide kullanımını arttırmıştır. Ölçüm sırasında sadece pasif kooperasyona  

ihtiyaç vardır. 

 

OAE ölçümü için, öncelikle otoskopik muayene yapılarak dış kulak yolu ve kulak 

zarının normal olup olmadığına bakılmalıdır. Dış kulak yolunu tıkayıcı lezyonlar ve orta  

kulak patolojilerine bağlı olarak gelişen orta kulakta ki basınç değisiklikleri, OAE cevabını 

büyük ölçüde etkilemektedir. 

 

OAE ölçümleri sessiz bir ortamda yapılmalıdır. Kulağa takılan prob içerisinde iki 

minyatür hoparlör ve bir mikrofon vardır. Hoparlörden verilen klik seklindeki ses uyarılarına  

alınan cevaplar, mikrofon aracılığı ile kayıt edilir. Kullanılan mikrofon, OAE’ların düşük 

seviyelerde olduğu hallerde önem kazanır. İyi mikrofon sensitif ve ortam gürültüsünden az 

etkilenir özellige sahip olmalıdır. 
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ABR  

 

İşitsel Beyin Sapı Cevapları (Auditory Brainstem Responses) 

 

İşitsel beyin sapı yanıtı (ABR), işitme sinirinden beyin sapı yollarına uzanan bölge 

içinde uyarılan elektriksel aktiviteye denir. Bu davranımlar ilk kez Sohmer ve Feinmesser 

tarafından 1967’de elektrokokleografi çalışmaları sırasında kaydedilmiş ve ilk kez 1970’te 

Jewett, Romano ve Willinston tarafından tanımlanmıştır. Jewett ve Willinston (1971), 

birbirinden bağımsız yedi dalgadan oluşan bir dalga serisi tanımlamış ve dalgaları romen 

rakamı ile adlandırmıştır (I-VII dalgalar). Bu dalgalar, uyarıcının verilmesinden sonraki ilk 10 

ms içinde ortaya çıkar. Bunlar, asendan işitme siniri ve beyin sapı nöronlarının eşzamanlı 

olarak harekete geçmesi ile elde edilen süregelen elektriksel aktivitenin uzak alan kaydıdır. 

Elektriksel aktivite oluşumu için kullanılan akustik uyaranlar elektriksel enerjiyi akustik 

enerjiye döndüren bir cihaz (akustik dönüştürücü) yoluyla verilir. Uyarıcı verildikten sonra 

birkaç milisaniyelik zaman içinde işitsel beyin sapı davranımını yansıtan görüntüler oluşur. 

Uyarıcı tipi olarak klik, tone burst, veya tone pipler kullanılabilir. Kısa süreli olmaları ve 

yükselme zamanlarının hızlı olması nedeniyle klik uyaranlar, geniş bir frekans aralığında 

enerjiye sahiptirler. Bu nedenle ABR ile işitme eşiği elde edilmesinde yaygın olarak 

kullanılmaktadırlar. Klik uyaran kullanmanın avantajı, basilar membranın geniş bir bölümünü  

aynı anda uyarması ve böylece birçok sinir lifini eşzamanlı olarak tetikleyerek, güçlü bir 

beyin sapı cevabına yol açmasıdır. Klik uyaranın dezavantajı, özellikle alçak frekanslarda, 

frekansa özgü cevabın elde edilememesidir. Klik uyaranla elde edilen işitsel beyin sapı 

cevapları, 1000-4000 Hz frekans aralığındaki işitme hakkında bilgi vermektedir. (44) Belirli 

bir frekanstaki işitsel duyarlılığın saptanmasında kullanılan en yaygın yöntem, ABR 

ölçümlerinde tone burst gibi kısa tonal uyaranlar kullanılmasıdır. Literatürde frekansa özgü 

uyaran çeşitli şekillerde isimlendirilmektedir. Örneğin kısa süreli saf sesler (< 10ms) ve  

filtrelenmiş klik uyaranlar tone pip olarak adlandırılır. I. dalga, 8. sinirin distal ucu içinde 

oluşan potansiyellerin uzak alan göstergesidir. Kokleadan çıkan ve internal akustik kanala 

giren 8. sinir liflerinin afferent aktivitesinin sonucu olarak kaydedilir. Dalga II, Moller’e göre 

8. sinirin proksimal ucundan kaynaklanır. Normal işiten insanlarda dalga III’ün kaynaklarını 

tanımlamak üzere yapılan çalışmalara göre bu dalga, koklear çekirdek içindeki veya 

yakınındaki ikincil sıra nöron aktivitesinden ve koklear çekirdeğe giren sinir liflerinden doğar. 

Dalga IV’ün süperior oliver kompleksin medial çekirdeğinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Dalga V, ABR’nin klinik uygulamasında en fazla analiz edilen bileşendir. 
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Kaynağının inferior kollikulus olduğu düşünülür. İnferior kollikulus, işitsel beyin sapında 

büyük ve karmaşık rolü olan bir yapıdır. Yaklaşık 6-7 mm çapındadır. Farklı nöronal yapıya 

sahip alt grupların toplamının birleşimidir . VI. ve VII. dalgaların kaynakları konusunda kesin 

bulgular yoktur. Moller bu dalgaların inferior kollikulustaki nöronların devam eden 

senkronize hareketlerinden kaynaklandığını söylemektedir. (44, 45) 

 

Klinik uygulamalarda I. III. ve V. dalgaların latansları ve dalgalararası latanslar tanı 

aracı olarak kullanılmaktadır. Uyarı şiddetinin değişmesi ABR’nin temel ölçütleri olan 

amplitüt, latans ve dalga morfolojisinin üçünü de etkiler. Azalan şiddetle dalga latansları uzar, 

amplitüdler azalır ve dalga morfolojisi bozulur. ABR konvansiyonel odyometrik ölçüme 

uyum sağlayamayan küçük çocuklarda ve bebeklerde işitme eşiğinin saptanması ve işitme 

monitörizasyonu amacıyla kullanılmaktadır. Araştırmacılar, ABR’nin ototoksik 

değişikliklerin erken fark edilmesinde kullanılabileceğini ve böylelikle konuşma 

frekanslarında oluşabilecek kaybın önlenebileceğini ileri sürmüşlerdir. Kayıt sırasında hasta 

ses ve elektromanyetik yalıtımı sağlanmış loş bir odada, sessiz, sakin, boyun ve skalp 

adaleleri gevşetilmiş olarak sırt üstü yatar pozisyonda olmalıdır. Gerekirse diezepamla 

sedasyon ve kas gevşemesi sağlanmalıdır. Yanıt latansları derin uykudan, sedasyondan, 

anesteziden ya da nontoksik düzeylerdeki herhangi bir ilaçtan etkilenmez. Uyanıklık ve dikkat  

de potansiyelleri etkilemez . (44, 45) 
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MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma Ege Üniversitesi Deneysel Cerrahi Bilim dalı hayvan laboratuvarında 

gerçekleştirildi. Çalışma esnasında 5199 numaralı “Hayvanları Koruma Kanunu” ; Tarım ve 

Köy İşleri Bakanlığı’nın deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılan deney 

hayvanlarının korunması, deney hayvanlarının üretim yerleri ile deney yapacak olan 

laboratuvarların kuruluş, çalışma, denetleme, usul ve esaslarına dair yönetmeliği ve Helsinki 

Nihai Senedi (1986)’nin deney hayvanları ile ilgili maddelerine uyuldu. 

 Bu çalışma için Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulun’ndan 2012-

094 sayılı onay alındı. 

Çalışma 21 adet sağlıklı erişkin dişi Wistar Albino rat üzerinde yapıldı. Ratlar, 12 saat 

aydınlık - 12 saat karanlıkta, 21-22 santigrat derece sıcaklıkta, serbest yemek ve su 

alabildikleri bir ortamda barındırıldı. Sıçanların ağırlıkları 250-330 gr arasında değişiyordu; 

ortalama ağırlıkları 285 gr idi. Sıçanlar arka plan gürültü seviyesinin 50dB’nin altında olduğu 

bir ortamda barındırılıyorlardı. 21 deney hayvanı her bir grupta 7 hayvan olmak üzere 3 gruba 

ayrıldı. 

Grup 1 ratlar sağ kulağa sadece intrakokleer elektrot yerleştirilen sham grubu ratlar, 

Grup 2 ratlar  sağ kulağına intrakokleer elektrot ve yuvarlak  pencere    önüne serum 

fizyolojik emdirilmiş porcine skin gelatin yerleştirilen kontrol grubu ratlar, Grup 3 ratlar ise 

sağ kulağına intrakokleer elektrot ve yuvarlak pencere önüne IGF-I emdirilmiş porcine skin 

gelatin yerleştirilen kontrol grubu olarak belirlendi.  Grup 0 ise 1. grup sıçanların 

dokunulmayan sol kulaklakları olup histolojik kıyaslama amacıyla kullanılmak üzere 

belirlendi. 

ANESTEZİ: Deney hayvanlarına 45 mg/kg ketamin hidroklorür (ketalar®) + 5 mg/kg 

xylazine (Rompun®) intraperitoneal uygulanarak genel anestezi sağlandı. Ek anestezi 

gereksinimi 25 mg/kg ketamin hidroklorür (ketalar®) + 5 mg/kg xylazine (Rompun®) 

intraperitoneal uygulanarak sağlandı.  
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CERRAHİ GİRİŞİM: Tüm deney hayvanlarının anestezi sonrası sağ kulak arkası 

traşlanıp povidone-iodine ( Betadine®) ile saha temizliği yapıldı.  

 

Resim 10: Sağ retroauriküler cilt insizyonu 

 Kanama kontrolü için 1-2 ml’yi geçmemek üzere subkutan lidokain (jetokain®) 

enjekte edildi. Sağ kulağın postero-inferiorüne retroauriküler cilt insizyonu yapıldı. (Resim 

10) Künt disseksiyon ile kaslar geçilip timpanik bulla ortaya kondu. 11 Numara bistüri ile 

timpanik bulla açıldı ve orta kulağa ulaşıldı. (Resim 11)          
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                                 Resim 11: Timpanik bullanın açılması 

İşlem öncesi 0,28 mm çapında 0,5 cm uzunluğunda florokarbondan yapılmış model 

elektrotlar oluşturuldu. (Resim 12) 3 mg porcine skin gelatin topları 1 saat boyunca IGF-I 

solüsyonunda bekletildi. SF grubu içinde aynı şekilde porcine skin gelatin topları hazırlandı.  

(Resim 14) 

1. grup deney hayvanlarında sağ kulakta yuvarlak pencere membranı  pik yardımı ile 

delindi. 1 mm boyutlu mikro perforasyon oluşturuldu. 0.28 mm çaplı model elektrot  2 mm 

kadar skala timpani içine itildi ve orada bırakıldı, daha sonra yuvarlak pencere ağzı kas 

dokusu ile kapatıldı. İnsizyon hattı 4-0 rapid vikril ile sütüre edilerek kapatıldı.   

2. grup deney hayvanlarında sağ kulakta yuvarlak pencere membranı pik yardımı ile 

aynı şekilde delindi ve model elektrot skala timpani içine itilerek orada bırakıldı. Serum 

fizyolojik emdirilmiş 3 mg porcine skin gelatin top yuvarlak pencereye gelecek şekilde 

membran üzerine yerleştirildi, kas dokusu ile sabitlendi. İnsizyon hattı aynı şekilde kapatıldı.  
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3. grup deney hayvanlarında sağ kulakta model elektrot aynı şekilde yerleştirildikten 

sonra yuvarlak pencere membranı üzerine 500 mikrogram IGF-I (Increlex®)  emdirilmiş 3 

mg porcine skin gelatin (Gelatin, from porcine skin, Sigma®)  top yerleştirildi. ( Resim 13) 

İnsizyon hattı benzer şekilde kapatıldı. (Resim 15) 

 

Resim 12: 0,28 mm çapında 0,5 cm uzunluğunda model elektrot 

 

 

Resim 13: İncrelex flakon ve porcine skin gelatin 
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Resim 14: IGF-I emdirilmiş porcine skin gelatin top 

 

 

       

Resim 15: Timpanik bulla açılmış, yuvarlak pencereden sokulan model elektrot görülmekte 
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ODYOLOJİK İNCELEME: Tüm hayvanların kulakları  cerrahi girişim öncesi 

otoskopik muayene, distorsiyon ürünü otoakustik emisyon (DPOAE) ve ABR ile 

değerlendirildi. Distorsiyon ürünü otoakustik emisyonlar ve ABR, CSI AUDERA®(2007 

U.S.A) cihazıyla prematüreler için üretilmiş prob ve VIASYS Disposible EEG subdermal 

needle elektrotlar kullanılarak ölçüm yapıldı. (Resim 16, 17, 18, 19 ve 20) Her iki kulağı 

normal olan sıçanlar çalışmaya dahil edildi. Cihazdaki prob göstergesi ve uyaran dalga formu 

uygun konfigürasyonu ile cihazın uygun ölçüm pozisyonunda olduğu görüldükten sonra 

ölçüme başlandı. Emisyon elde edilemeyenler çalışma dışı bırakıldı. DPOAE ile 2000, 3000 

ve 4000 Hz de ( 2f1-f2 frekansta L1:70dB, L2:70dB) değerleri ile  S/N (signal to noise) 

değerleri kaydedildi. ABR ile 2-4kHz klik, 6 kHz ve 8kHz tone-burst ölçümler yapıldı. 

Grupların cerrahi işlemi tamamlandıktan hemen sonra peroperatuar işitmeleri tekrar test 

edildi.  

 

 

Resim 16: Ratta sağ kulağa DPOAE yapılışı 
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Resim 17: Ratta DPAOE kaydı 

 

 

 

Resim 18: Sıçanda sağ kulağa ABR yapılışı 
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Resim 19: Sıçanda ABR kaydı 

 

Resim 20: Sıçanda ABR kayıtları 
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Postoperatif 14. günde 35 mg/kg ketamin HCl + 5 mg/kg xylazine HCl intraperitoneal 

anestezisi altında sağ kulak işitmeleri DPOAE ve ABR ile  tekrar değerlendirildi. 

Tüm gruplardaki sıçanlar çalışma başlangıcından 14 gün sonra genel anestezi altında 

işitmeleri test edildikten sonra itrakardiyak formol verilerek sakrifiye edildi ve sağ temporal 

kemikleri diseke edilerek histopatolojik inceleme yapılmak üzere formol solüsyonuna 

aktarıldı. Histolojik değerlendirme amacıyla 1. Grup hayvanların işlem yapılmayan sol 

kulakları (Grup 0) da histopatolojik karşılaştırma için diseke edildilerek çalışmaya dahil 

edildi. 

HİSTOPATOLOJİK İNCELEME: Denek hayvanlarının yuvarlak pencere ve 

etrafında yer alan  mukoza dokusu diseke edildi. Histopatolojik inceleme yapıldı. % 10 

formalin solüsyonu içinde 24-48 saat tespit edilen doku örnekleri, 3 hafta süre ile EDTA 

solüsyonunda dekalsifikasyon işlemine alındı. Rutin parafin doku takip protokolüne uygun 

olarak hazırlanan bloklardan alınan 5 mikronluk kesitler Hematoksilen-Eozin boyaması ile 

boyanarak, ışık mikroskobu altında histopatolojik olarak değerlendirildi.  

Tüm gruplarda korti organı, bazal membran, stria vaskülaris, spiral gangliyon, spiral 

limbus, ganliyon hücresi ve satellit hücrelerinde ödem, inflamasyon, konjesyon ve 

vakuolizasyon gibi hücresel olaylar araştırıldı. Aynı histolog tarafından incelemeler yapıldı ve 

hasar derecesi hafif ise 1 orta ise 2 şiddetli ise 3 puan alacak şekilde belirlendi.  
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SONUÇLAR 

ODYOLOJİK BULGULAR 

Tüm gruplarda emisyonlar DPOAE ve ABR ile preoperatif, peroperatuar ve 

postoperatif 14. günde yapıldı. 2000, 3000 ve 4000 Hz de ölçülen signal to noise (S/N) 

değerleri  ve 2-4kHz klik, 6 ve 8 kHz tone-burst değerleri alındı. Grupların preop, perop ve 

postop DPOAE ve ABR değerleri tablo 1-8 ve grafik 1-20 de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            DPOAE                         ABR    

Tablo 1 ve 2: Grup 0 2kHz, 3kHz, 4kHz DPOAE değerleri ve 2-4kHz, 6kHz ve 8kHz ABR 

değerleri 

 

Denek 2kHz 3kHz 4kHz 

1 11,2 16,5 19,1 

2 8,3 14,0 10,5 

3 10,1 33,1 36,3 

4 11,0 24,9 20,7 

5 9,4 10,0 13,4 

6 13,7 28,4 35,0 

7 14,6 24,9 28,1 

Denek 2-4kHz 6kHz 8kHz 

1 10 10 10 

2 10 20 10 

3 10 10 10 

4 10 10 10 

5 10 10 10 

6 10 10 10 

7 20 10 10 
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Grafik 1: 0.grup ratların 2kHz, 3kHz ve 4 kHz DPOAE sonuçları 

 

 

Grafik 2: 0.grup ratların 2-4kHz, 6kHz ve 8 kHz ABR sonuçları 
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Tablo 3: 1.Grup ratların  preop, perop ve postop DPOAE değerleri 2kHz, 3kHz ve 4kHz  

 

 

              Grafik 3: 1.Grup  ratların DPOAE değerleri 2000 Hz  
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Denek pre2kHz pre3kHz pre4kHz per2kHz per3kHz per4kHz post2kHz post3kHz post4kHz 

1 10,7 14,6 18,9 5,1 7,4 8,9 4,8 6,4 6,6 

2 9,9 16,6 11,3 5,3 11,7 7,7 3,0 9,1 5,2 

3 9,7 40,3 47,9 5,2 20,6 22,4 2,3 15,8 15,7 

4 12,3 26,2 16,1 6,8 14,7 7,3 4,6 11,2 6,3 

5 11,2 9,1 15,6 4,2 5,3 8,4 3,8 3,5 5,8 

6 10,4 45,0 42,3 4,6 21,4 19,4 3,6 17,9 15,2 

7 11,7 27,4 32,1 5,7 12,7 14,9 3,5 10,2 12,6 
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Grafik 4: 1.Grup  ratların DPOAE değerleri 3000 Hz  

 

 

Grafik 5: 1.Grup  ratların DPOAE değerleri 4000 Hz  
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Tablo 4: 1.Grup ratların  preop, perop ve postop ABR değerleri 2-4kHz, 6kHz, 8kHz  

 

 

Grafik 6: 1.Grup  ratların ABR değerleri 2-4 kHz 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7

Preop 2-4kHz

Perop 2-4kHz

Postop 2-4kHz

Denek 

pre2-

4kHz Pre6kHz Pre8kHz 

per2-

4kHz Per6kHz Per8kHz 

post2-

4kHz Post6kHz Post8kHz 

1 10 10 10 10 20 40 20 20 40 

2 10 10 10 20 30 20 20 30 20 

3 10 10 10 20 20 30 20 30 30 

4 10 10 10 10 20 20 20 30 30 

5 20 10 10 20 30 30 20 30 40 

6 10 10 10 20 20 20 20 30 40 

7 20 10 10 20 30 40 30 30 40 



53 
 

 

 

Grafik 7: 1.Grup  ratların ABR değerleri 6 kHz 

 

 

 

Grafik 8: 1.Grup  ratların ABR değerleri 8 kHz 
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Tablo 5: 2.Grup  ratların preop, perop ve postop DPOAE değerleri 2kHz, 3kHz, 4kHz 

 

 

Grafik 9: 2.Grup  ratların DPOAE değerleri 2000 Hz 
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Denek pre2kHz pre3kHz pre4kHz per2kHz per3kHz per4kHz post2kHz post3kHz post4kHz 

1 12,4 16,1 14,7 6,1 7,8 7,8 4,3 5,6 5,4 

2 14,6 15,2 20,8 7,2 6,9 9,9 5,2 4,8 7,2 

3 9,3 14,2 20,5 4,8 6,2 10,9 3,1 3,9 7,9 

4 12,4 10,8 14,8 5,7 5,6 6,3 4,2 4,3 4,3 

5 10,4 30,1 36,7 6,3 18,6 15,4 5,0 12,7 10,5 

6 9,8 13,4 15,6 5,1 8,8 6,4 3,7 5,7 3,2 

7 10,9 16,4 13,8 6,0 9,3 7,9 5,6 6,2 5,1 
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Grafik 10: 2.Grup  ratların DPOAE değerleri 3000 Hz 

 

 

 

Grafik 11: 2.Grup  ratların DPOAE değerleri 4000 Hz 
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Tablo 6: 2.Grup ratların  preop, perop ve postop ABR değerleri 2-4kHz, 6kHz, 8kHz  

 

 

Grafik 12: 2.Grup  s ratların ABR değerleri 2-4kHz 
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Grafik 13: 2.Grup  ratların ABR değerleri 6kHz 

 

 

Grafik 14: 2.Grup  ratların ABR değerleri 8kHz 
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Tablo 7: 3.Grup ratların preop, perop ve postop DPOAE değerleri 2kHz, 3kHz, 4kHz  

 

 

 

Grafik 15: 3.Grup ratların DPOAE değerleri 2000 Hz 
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Denek pre2kHz pre3kHz pre4kHz per2kHz per3kHz per4kHz post2kHz post3kHz post4kHz 

1 9,6 12,1 12,6 4,2 7,4 6,2 7,4 10,8 10,7 

2 8,2 10,0 6,6 4,8 5,7 3,9 6,3 9,0 5,4 

3 9,1 13,5 11,0 5,2 6,3 5,5 6,8 11,2 9,8 

4 10,2 11,1 13,3 5,7 5,7 7,2 8,1 8,9 10,4 

5 9,8 7,6 13,5 4,7 3,9 7,6 4,6 2,5 3,7 

6 10,2 9,0 6,7 5,6 5,5 3,9 7,6 6,7 5,0 

7 10,7 8,0 9,1 6,4 4,6 4,6 5,0 3,2 2,8 
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Grafik 16: 3.Grup ratların DPOAE değerleri 3000 Hz 

 

 

 

Grafik 17: 3.Grup ratların DPOAE değerleri 4000 Hz 
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Tablo 8: 3.Grup ratların preop, perop ve postop ABR değerleri 2-4kHz, 6kHz, 8kHz  

 

 

Grafik 18: 3.Grup  ratların ABR değerleri 2-4kHz 
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Grafik 19: 3.Grup  ratların ABR değerleri 6kHz 

 

 

 

Grafik 20: 3.Grup  ratların ABR değerleri 8kHz 
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ODYOLOJİK BULGULARIN İSTATİSTİKİ ANALİZİ  

Verilerin analizinde Statistical Package for the Social Sciences (spss) 21 programı 

kullanıldı. Kantitatif verilerin analizi için normal dağılıma uygunluğu kolmogrov simirnov 

testi, Shapiro-Wilk testi ve Değişkenlik katsayıları dikkate alınara incelenmiş olup; normal 

dağılım sahip değişkenlerin analizinde parametrik yöntemler, normal dağılıma sahip olmayan 

değişkenlerin analizinde nonparametric yöntemler kullanılmıştır. Bağımsız çoklu grupların bir 

biriyle karşılaştrılmasında OneWay Anova Testi, post hoc analizler için LSD ve  Games 

Howel testleri kullanılmıştır. Bağımlı çoklu grupların birbiriyle karşılaştırılmasında tekrarlı 

ölçümler için Repeated Anova, Post Hoc analizleri için Benferonni düzeltmeli  Paired T  

testleri kullanılmıştır.  Kantitatif verilerin ana faktörleri kontrol altına alındıktan sonra 

değişkenlerin birbiriyle olan korelasyonlarını incelemek için ise Particial Corelaction testi 

kullanılmıştır. Kantitatif veriler tablolarda ortalama ± std.(standart sapma)  değerleri şeklinde 

ifade edilmiştir. Kategorik veriler ise n(sayı) ve yüzdelerle (%) ifade edilmiştir. Veriler %95 

güven düzeyinde incelenmiş olup p değeri 0,05 ten küçük anlamlı kabul edilmiştir.  

İstatistiksel değerlendirmeler www.tibbiistatistikci.com & www.medicalstatistic.com’un bilgi 

ve tecrübelerinden yararlanılmıştır. İstatistiki veriler tablo 9-16 ve grafik 21-24’te ayrıntılı 

olarak gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tibbiistatistikci.com/
http://www.medicalstatistic.com/
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Oto Akustik 

Emisyonlar 

Gruplar 

P Değeri (Genel) Elektrot =1 Elektrot + IGF =2 Elektrot + SF =3 

Ortalama±Ss 

Preop.2-Perop.2 5,57±0,85 4,46±0,68 5,51±1,27 0,078 

Preop.2-Postop.2 
7,19±0,74 3,14±1,6 6,96±1,6 

<0,001 
P(1-2)<0,001       P(1-3)=0,759       P(2-3)<0,001 

Pereop.2-Postop.2 
1,61±1,03 -1,31±1,56 1,44±0,52 

<0,001 
P(1-2)<0,001       P(1-3)=0,778       P(2-3)<0,001 

Preop.3-Perop.3 
12,2±7,55 4,6±1,35 7,57±2,29 

0,021 
P(1-2)=0,083      P(1-3)=0,325       P(2-3)=0,036 

Preop.3-Postop.3 
15,01±8,49 2,71±1,61 10,43±3,45 

0,002 
P(1-2)<0,001      P(1-3)=0,128        P(2-3)=0,015 

Pereop.3-Postop.3 
2,81±1,25 -1,89±2,49 2,86±1,48 

<0,001 
P(1-2)<0,001      P(1-3)=0,965        P(2-3)<0,001 

Preop.4-Perop.4 
13,6±8,35 4,84±1,55 10,33±5,12 

0,032 
P(1-2)=0,010         P(1-3)=0,299        P(2-3)=0,090 

Preop.4-Postop.4 
16,69±9,86 3,57±3,27 13,33±5,96 

0,006 
P(1-2)=0,028       P(1-3)=0,728      P(2-3)=0,010 

Pereop.4-Postop.4 
3,09±1,85 -1,27±3,15 3±0,93 

0,002 
P(1-2)=0,001      P(1-3)=0,942      P(2-3)=0,002 

Ss: Standart Sapma 

Tablo 9: Grupların DPOAE değerlerinin Oneway ANOVA (Post Hoc Test: LSD ve Games 

Howell ) testi ile değerlendirilmesi    

 

          

ABR 

Gruplar 

P Değeri (Genel) Elektrot =1 Elektrot + IGF =2 Elektrot + SF =3 

Ortalama±Ss 

Preop2-.4-Perop.2-4 4,29±5,35 7,14±4,88 1,43±3,78 0,104 

Preop.2-4-Postop.2-4 8,57±3,78 7,14±4,88 4,29±5,35 0,250 

Pereop.2-4-Postop.2-4 4,29±5,35 0±5,77 2,86±4,88 0,334 

Preop. 6-Perop.6 14,29±5,35 14,29±5,35 14,29±5,35 1 

Preop.6-Postop.6 
18,57±3,78 8,57±9 17,14±4,88 

0,017 
P(1-2)= 0,008      P(1-3)=0,676      P(2-3)=0,020 

Pereop.6-Postop.6 
4,29±5,35 -5,71±5,35 2,86±4,88 

0,004 
P(1-2)=0,002       P(1-3)=0,613       P(2-3)=0,006 

Preop. 8-Perop.8 18,57±9 21,43±9 18,57±9 0,793 

Preop.8-Postop.8 24,29±7,87 14,29±9,76 22,86±7,56 0,083 

Pereop.8-Postop.8 5,71±7,87 -7,14±13,8 4,29±7,87 0,059 

 Ss: Standart Sapma 

Tablo 10: Grupların ABR değerlerinin Oneway ANOVA (Post Hoc Test: LSD ve Games 

Howell ) testi ile değerlendirilmesi    
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Gruplar 

Oto Akustik Emisyonlar 

P Değeri (Genel) Preop 2 (kHz) Perop 2 (kHz) Postop 2 (kHz) 

Ortalama±Ss 

Elektrot 
10,84±0,95 5,27±0,83 3,66±0,87 

<0,001 
P(Pre-Per)<0,001      P(Pre-Post)<0,001      P(Per-Post)=0,006 

Elektrot + SF 
11,4±1,85 5,89±0,79 4,44±0,88 

<0,001 
P(Pre-Per)<0,001      P(Pre-Post)<0,001       P(Per-Post)<0,001 

Elektrot + IGF 
9,69±0,83 5,23±0,74 6,54±1,33 

<0,001 
P(Pre-Per)<0,001      P(Pre-Post)=0,002       P(Per-Post)=0,068 

Ss: Standart Sapma 

Tablo 11: DPOAE 2 kHz değerlerinin gruplar arasında Repeated Anova   - (Post hoc Test: 

Benferonni Düzeltmeli  Paired T Test  α=0,017 )    testi ile karşılaştırılması 

          

Gruplar 

Oto Akustik Emisyonlar 

P Değeri (Genel) Preop 3 (kHz) Perop 3 (kHz) Postop 3 (kHz) 

Ortalama±Ss 

Elektrot 
25,6±13,36 13,4±6,09 10,59±5,02 

0,008 
P(Pre-Per)=0,005      P(Pre-Post)=0,003      P(Per-Post)=0,001 

Elektrot + SF 
16,6±6,25 9,03±4,43 6,17±2,99 

0,001 
P(Pre-Per)<0,001      P(Pre-Post)<0,001      P(Per-Post)=0,002 

Elektrot + IGF 
10,19±2,18 5,59±1,13 7,47±3,49 

<0,001 
P(Pre-Per)<0,001      P(Pre-Post)=0,004      P(Per-Post)=0,092 

Ss: Standart Sapma 

Tablo 12: DPOAE 3 kHz değerlerinin gruplar arasında Repeated Anova   - (Post hoc Test: 

Benferonni Düzeltmeli  Paired T Test  α=0,017 )    testi ile karşılaştırılması 

          

Gruplar 

Oto Akustik Emisyonlar 

P Değeri (Genel) Preop 4 (kHz) Perop 4 (kHz) Postop 4 (kHz) 

Ortalama±Ss 

Elektrot 
26,31±14,46 12,71±6,2 9,63±4,68 

0,022 
P(Pre-Per)=0,005      P(Pre-Post)=0,004      P(Per-Post)=0,004 

Elektrot + SF 
19,56±8,08 9,23±3,21 6,23±2,48 

0,001 
P(Pre-Per)=0,002      P(Pre-Post)=0,001      P(Per-Post)<0,001 

Elektrot + IGF 
10,4±2,97 5,56±1,51 6,83±3,37 

0,002 
P(Pre-Per)<0,001      P(Pre-Post)=0,028      P(Per-Post)=0,327 

Ss: Standart Sapma 

Tablo 13: DPOAE 4 kHz değerlerinin gruplar arasında Repeated Anova   - (Post hoc Test: 

Benferonni Düzeltmeli  Paired T Test  α=0,017 )    testi ile karşılaştırılması 
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Gruplar 

ABR 

P Değeri (Genel) Preop 2-4 (kHz) Perop 2-4 (kHz) Postop 2-4 (kHz) 

Ortalama±Ss 

Elektrot 
12,86±4,88 17,14±4,88 21,43±3,78 

0,004 
P(Pre-Per)=0,078      P(Pre-Post)=0,001      P(Per-Post)=0,078 

Elektrot + SF 12,86±4,88 14,29±5,35 17,14±4,88 0,098 

Elektrot + IGF 
11,43±3,78 18,57±3,78 18,57±3,78 

0,005 
P(Pre-Per)=0,008      P(Pre-Post)=0,008     P(Per-Post)=1 

 Ss: Standart Sapma 

 
        

Tablo 14: ABR 2-4 kHz değerlerinin gruplar arasında Repeated Anova   - (Post hoc Test: 

Benferonni Düzeltmeli  Paired T Test  α=0,017 )    testi ile karşılaştırılması 

          

Gruplar 

ABR 

P Değeri (Genel) Preop 6 (kHz) Perop 6 (kHz) Postop 6 (kHz) 

Ortalama±Ss 

Elektrot 
10±0 24,29±5,35 28,57±3,78 

<0,001 
P(Pre-Per)<0,001     P(Pre-Post)<0,001     P(Per-Post)=0,078 

Elektrot + SF 
10±0 24,29±5,35 27,14±4,88 

<0,001 
P(Pre-Per)<0,001      P(Pre-Post)<0,001     P(Per-Post)=0,172 

Elektrot + IGF 
10±0 24,29±5,35 18,57±9 

0,003 
P(Pre-Per)<0,001     P(Pre-Post)=0,045       P(Per-Post)=0,030 

Ss: Standart Sapma 

Tablo 15: ABR 6 kHz değerlerinin gruplar arasında Repeated Anova   - (Post hoc Test: 

Benferonni Düzeltmeli  Paired T Test  α=0,017 )    testi ile karşılaştırılması 

          

Gruplar 

ABR 

P Değeri (Genel) Preop 8 (kHz) Perop 8 (kHz) Postop 8 (kHz) 

Ortalama±Ss 

Elektrot 
10±0 28,57±9 34,29±7,87 

<0,001 
P(Pre-Per)=0,002     P(Pre-Post)<0,001      P(Per-Post)=0,103 

Elektrot + SF 
10±0 28,57±9 32,86±7,56 

<0,001 
P(Pre-Per)=0,002     P(Pre-Post)<0,001      P(Per-Post)=0,200 

Elektrot + IGF 
10±0 31,43±9 24,29±9,76 

0,003 
P(Pre-Per)=0,001      P(Pre-Post)=0,008      P(Per-Post)=0,220 

Ss: Standart Sapma 

Tablo 16: ABR 8 kHz değerlerinin gruplar arasında Repeated Anova   - (Post hoc Test: 

Benferonni Düzeltmeli  Paired T Test  α=0,017 )    testi ile karşılaştırılması 
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Grafik 21: Grupların DPOAE 2kHz, 3 kHz ve 4kHz değerlerinin preop, perop ve postop 

ortalama dağılımı 

 

Grafik 22: Grupların DPOAE 2kHz, 3kHz ve 4kHz değerlerinin preop, perop ve postop 

ortalama dağılımı 
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Grafik 23: Grupların ABR 2-4kHz, 6kHz ve 8kHz değerlerinin preop, perop ve postop 

ortalama dağılımı 

 

Grafik 24: Grupların ABR 2-4kHz, 6kHz ve 8kHz değerlerinin preop, perop ve postop 

ortalama dağılımı 
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Elde edilen odyolojik bulguların değerlendirilmesinde sham grubunda 2 kHz, 3 kHz ve 

4 kHz’deki DPOAE bulgularının irdelenmesinde travma sonrası 2 hafta içinde bu gruptaki 

ratların tümünde de işitmenin bu frekanslarda progresif azaldığı saptanmıştır. Kontrol 

grubunda 2 kHz ve 3 kHz’deki DPOAE bulgularına bakıldığında akut travma sonrası ortaya 

çıkan işitme kaybı bu gruptaki ratların tümünde de progresif azaldığı ancak 4 kHz de 7 ratın 

6’sında kötüleşme, 1’inde de iyileşme olduğu izlenmiştir. Çalışma grubunda ise 2 kHz ve 3 

kHz’deki DPOAE sonuçlarında travma sonrası süreçte bu gruptaki ratların işitmelerinde 

5’inde iyileşme, 2’sinde kötüleşme olduğu 4 kHz de ise 6’sında iyileşme 1’inde kötüleşme 

olduğu görülmüştür. 

 

Sham ve kontrol grubunda 2 kHz ve 4 kHz’deki ABR bulgularına bakıldığında akut 

travma sonrası ortaya çıkan işitme kaybının her iki grupta da 7 rattan 4’ünde sabit 3’ünde ise 

progresyon gösterdiği izlenmiştir.  6 kHz’deki ABR bulguları incelendiğinde travma sonrası 2 

hafta içinde işitmenin sham grubunda 7 rattan 4’ünde sabit kaldığı 3’ünde ise progresyon 

gösterdiği, kontrol grubunda ise 7 rattan 5’inde sabit kaldığı  2’sinde progresyon gösterdiği 

saptanmıştır. 8 kHz’deki ABR bulguları incelendiğinde travma sonrası 2 hafta içinde 

işitmenin sham grubunda 7 rattan 3’ünde sabit kaldığı 3’ünde ise progresyon gösterdiği ve 

1’inde de kısmi düzelme olduğu, kontrol grubunda ise 7 rattan 5’inde sabit kaldığı  2’sinde 

progresyon gösterdiği saptanmıştır. Çalışma grubunda 2 kHz ve 4 kHz’deki ABR bulgularının 

irdelenmesinde travma sonrası 2 hafta içinde 7 rattan 5’inde işitmenin bu frekanslarda sabit 

kaldığı, 1 ratta progresyon gösterdiği 1 rattada iyileşme olduğu saptanmıştır.  Bu grupta 

ABR’de 6 kHz de işitmenin 7 ratttan 4’ünde iyileşdiği, 3’ünde aynı kaldığı, 8kHz’de ise 7 

rattan 4 ‘ünde iyileşme olduğu, 1 ‘inde aynı kaldığı ve 2’sinde de kötüleştiği izlenmiştir.  
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İstatistiki verilerin analizi aşağıda verilmiştir; 

 

Öncelikle Oneway ANOVA (Post Hoc Test: LSD ve Games Howell )       testi ile 

grupların DPOAE sonuçları aynı frekanslarda preop-perop, perop-postop ve preop-

postop olarak karşılaştırıldı. (Tablo 9) 

 

2kHz de preop-perop sonuçları her üç grupta da benzer ve  p değeri 0,078 olup 

istatistiksel olarak anlamsızdı. Bu durum 2kHz de her üç grupta da hemen hemen aynı 

oranda travma yapıldığını buna bağlı olarak değerlerde ki azalmaların da benzer 

olduğunu göstermektedir. 

 

3kHz de preop-perop sonuçları karşılaştırıldığında 1. grup ile 2 . grup, 1.grup ile 3. 

Grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmayıp p değerleri 0,325 ve 0,083’idi. 2.grup 

ile 3.grup arasında ise anlamlı fark olup p değeri 0,036’idi. Bu durum 3 kHz de 1. gruptaki 

travmaya bağlı değerlerdeki düşüşün 2. ve 3. gruptakilerine benzer olduğunu ancak 

3kHz de 2. ve 3. gruplar arasında travmaya bağlı değerlerdeki düşüşlerin farklı 

olduğunu göstermektedir. 

4kHz de preop-perop sonuçları karşılaştırıldığında 2.grubun sırasıyla 1.grup ve  

3.grup  arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmayıp p değerleri sırasıyla 0,299 ve 

0,090’idi. Ancak 1.grup ile 3.grup arasında anlamlı fark olup p değeri 0,010’idi. Bu durum 

4kHz de 2.gruptaki travmaya bağlı değerlerdeki düşülerin 1. ve 3. gruptakilere 

benzediği ancak 4kHz de 1. ve 3.gruptaki travmaya bağlı değerlerdeki düşüşün 

birbirine yakın olmadığını göstermektedir. 

2kHz de preop-postop sonuçları karşılaştırıldığında 1 ve 2. grup arasında anlamlı fark 

olmadığı p değerinin 0,759 olduğu, 3.grup sırasıyla 1 ve 2 grupla karşılaştırıldığında 

anlamlı fark olduğu p değerinin sırasıyla <0,001 ve <0,001 olduğu tespit edildi. Bu 

durum 2kHz de 3.grupta preop ve postop değerleri arasındaki farkın 1. ve 2. 

gruptakilere kıyasla anlamlı derecede az olduğunu göstermektedir. 

3kHz de preop-postop sonuçları karşılaştırıldığında 1 ve 2. Grup arasında anlamlı 

fark olmadığı p değerinin 0,128 olduğu, 3.grup sırasıyla 1 ve 2 grupla karşılaştırıldığında 

anlamlı fark olduğu p değerinin sırasıyla <0,001 ve 0,015 olduğu tespit edildi. Bu durum 
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3kHz de 3.grupta preop ve postop değerleri arasındaki farkın 1. ve 2. gruptakilere 

kıyasla anlamlı derecede az olduğunu göstermektedir. 

4kHz de preop-postop sonuçları karşılaştırıldığında 1 ve 2. Grup arasında anlamlı 

fark olmadığı p değerinin 0,728 olduğu, 3.grup sırasıyla 1 ve 2 grupla karşılaştırıldığında 

anlamlı fark olduğu p değerinin sırasıyla 0,028 ve 0,010 olduğu tespit edildi. Bu durum 

4kHz de 3.grupta preop ve postop değerleri arasındaki farkın 1. ve 2. gruptakilere 

kıyasla anlamlı derecede az olduğunu göstermektedir. 

2kHz de perop-postop sonuçları karşılaştırıldığında 1 ve 2. Grup arasında anlamlı 

fark olmadığı p değerinin 0,778 olduğu, 3.grup sırasıyla 1 ve 2 grupla karşılaştırıldığında 

anlamlı fark olduğu p değerinin sırasıyla <0,001 ve <0,001 olduğu tespit edildi. Bu 

durum 2kHz de 3.grupta perop ve postop değerleri arasındaki farkın 1. ve 2. 

gruptakilere kıyasla anlamlı derecede fazla olduğunu göstermektedir. 

3kHz de perop-postop sonuçları karşılaştırıldığında 1 ve 2. Grup arasında anlamlı 

fark olmadığı p değerinin 0,965 olduğu, 3.grup sırasıyla 1 ve 2 grupla karşılaştırıldığında 

anlamlı fark olduğu p değerinin sırasıyla <0,001 ve <0,001 olduğu tespit edildi. Bu 

durum 3kHz de 3.grupta perop ve postop değerleri arasındaki farkın 1. ve 2. 

gruptakilere kıyasla anlamlı derecede fazla olduğunu göstermektedir.  

4kHz de perop-postop sonuçları karşılaştırıldığında 1 ve 2. Grup arasında anlamlı 

fark olmadığı p değerinin 0,942 olduğu, 3.grup sırasıyla 1 ve 2 grupla karşılaştırıldığında 

anlamlı fark olduğu p değerinin sırasıyla 0,001 ve 0,002 olduğu tespit edildi. Bu durum 

4kHz de 3.grupta perop ve postop değerleri arasındaki farkın 1. ve 2. gruptakilere 

kıyasla anlamlı derecede fazla olduğunu göstermektedir. 

 

İkincil olarak Repeated Anova   - (Post hoc Test: Benferonni Düzeltmeli  Paired T Test  

α=0,017 )    testi ile her bir grubun kendi içinde DPOAE sonuçları aynı frekanslarda 

karşılaştırıldı. (Tablo 11, 12 ve 13) 

 

2kHz de 1.Grupta preop-perop, preop-postop ve    perop-postop farkları arasında 

anlamlı fark olup p değerlerinin sırasıyla <0,001,    <0,001     ve 0,006 olduğu saptandı . Bu 

durum bu grupta preoptan postopa gidildikçe belirgin derecede ve kademeli olarak 

emisyonların sürekli azaldığını göstermektedir. 
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2kHz de 2.Grupta preop-perop, preop-postop ve    perop-postop farkları arasında 

anlamlı fark olup p değerlerinin sırasıyla <0,001,    <0,001     ve <0,001     olduğu saptandı.  

Bu durum bu grupta preoptan postopa gidildikçe belirgin derecede ve kademeli olarak 

emisyonların sürekli azaldığını göstermektedir. 

 

2kHz de 3.grupta preop-perop, preop-postop farkları arasında anlamlı fark olup p 

değerlerinin sırasıyla <0,001 ve  0,002 olduğu, perop-postop farkının ise anlamsız olup p 

0,068    olduğu saptandı. 3. grup 2kHz de kendi içinde rakamsal olarak 

değerlendirildiğinde postop değerlerin preop değerlere çok yaklaşmadığını ancak perop 

değerlere göre belirgin derecede yükseldiğini göstermektedir. İlacın etkili olduğu ancak 

emisyonları ilk değerlerine çıkaramadığı görülmektedir. 

 

3kHz de 1.Grupta preop-perop, preop-postop ve    perop-postop farkları arasında 

anlamlı fark olup p değerlerinin sırasıyla 0,005,    0,003     ve  0,001 olduğu saptandı.  . Bu 

durum bu grupta preoptan postopa gidildikçe belirgin derecede ve kademeli olarak 

emisyonların sürekli azaldığını göstermektedir. 

 

3kHz de 2.Grupta preop-perop, preop-postop ve    perop-postop farkları arasında 

anlamlı fark olup p değerlerinin sırasıyla <0,001      ,    <0,001      ve  0,002 olduğu saptandı.  

.Bu durum bu grupta preoptan postopa gidildikçe belirgin derecede ve kademeli olarak 

emisyonların sürekli azaldığını göstermektedir. 

 

3kHz de 3.Grupta preop-perop, preop-postop farkları arasında anlamlı fark olup p 

değerlerinin sırasıyla <0,001 ve  0,004 olduğu, perop-postop farkının ise anlamsız olup p 

0,092    olduğu saptandı. . 3. grup 3kHz de kendi içinde rakamsal olarak 

değerlendirildiğinde postop değerlerin preop değerlere çok yaklaşmadığını ancak perop 

değerlere göre belirgin derecede yükseldiğini göstermektedir. İlacın etkili olduğu ancak 

emisyonları ilk değerlerine çıkaramadığı görülmektedir. 

 

4kHz de 1.Grupta preop-perop, preop-postop ve    perop-postop farkları arasında 

anlamlı fark olup p değerlerinin sırasıyla 0,005,    0,004     ve  0,004 olduğu  saptandı. .Bu 

durum bu grupta preoptan postopa gidildikçe belirgin derecede ve kademeli olarak 

emisyonların sürekli azaldığını göstermektedir. 
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4kHz de 2.Grupta preop-perop, preop-postop ve    perop-postop farkları arasında 

anlamlı fark olup p değerlerinin sırasıyla 0,002      ,    0,001      ve  <0,001 olduğu saptandı.  . 

Bu durum bu grupta preoptan postopa gidildikçe belirgin derecede ve kademeli olarak 

emisyonların sürekli azaldığını göstermektedir. 

 

4kHz de 3.Grupta preop-perop, preop-postop farkları arasında anlamlı fark olup p 

değerlerinin sırasıyla <0,001 ve  0,028 olduğu, perop-postop farkının ise anlamsız olup p 

0,327    olduğu saptandı. 3. grup 4kHz de kendi içinde rakamsal olarak 

değerlendirildiğinde postop değerlerin preop değerlere çok yaklaşmadığını ancak perop 

değerlere göre belirgin derecede yükseldiğini göstermektedir. İlacın etkili olduğu ancak 

emisyonları ilk değerlerine çıkaramadığı görülmektedir 

 

Sonuç olarak 2, 3 ve 4kHz lerde perop-postopt farklarının p değerleri sırasıyla 

0,068, 0,092   ve  0,327    olarak artması,  frekans arttıkça postop değerlerdeki yükselmenin 

arttığını göstermektedir. 

 

Daha sonra Oneway ANOVA (Post Hoc Test: LSD ve Games Howell )       testi ile 

grupların ABR sonuçları aynı frekanslarda preop-perop, perop-postop ve preop-postop 

olarak karşılaştırıldı. (Tablo 10) 

 

Preop-perop sonuçları her üç gruptada 2-4kHz, 6kHz ve 8 kHz  benzer olup anlamlı 

fark yoktu p değeri her üç grup için genel alındığında 0,104, 1 ve 0,793 olup istatistiksel 

olarak anlamsızdı. Bu durum travmaya bağlı değerlerdeki azalma da gruplar arasında 

fark olmadığınu göstermektedir. 

 

Preop-postop ve perop-postop 2-4kHz ve 8 kHz de her üç grup için sonuçlar arasında 

anlamlı fark olmayıp p değeri genelde 2-4kHz de preop-postop: 0,250, perop-postop:0,334 ve 

8 kHz de preop-postop: 0,083, perop-postop:0,059 olup istatistiksel olarak anlamsızdı. 
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6kHz de preop-postop sonuçlar karşılaştırıldığında 1. ve 2. Gruplar arasında anlamlı 

fark olmayıp p değeri 0,676 olup istatistiksel olarak anlamsızdı. Ancak 3.grup 1. Ve 2 grupla 

karşılaştırıldığında  p değeri sırasıyla 0,008 ve 0,020 olup istatistiksel olarak anlamlıydı.  Bu 

durum 6 kHz de postop sonuçların 3. grupta 1. ve 2. gruba göre daha yaklaştığını bu 

frekansta IGF-I’in anlamlı derede etkili olduğunu göstermektedir. 

 

6kHz de perop-postop sonuçlar karşılaştırıldığında 1. ve 2. gruplar arasında anlamlı 

fark olmayıp p değeri 0,613 olup istatistiksel olarak anlamsızdı.  Ancak 3.grup 1. ve 2 grupla 

karşılaştırıldığında  p değeri sırasıyla 0,002 ve 0,006 olup istatistiksel olarak anlamlıydı. Bu 

durum 6kHz de 1. ve 2. grupta postop değerlerin benzer olduğu ve giderek azaldığını, 

3.gruptataki artışın ise diğer iki gruptaki azalmayla karşılaştırıldığında anlamlı olduğu 

ortaya çıkmaktadır.  

 

Son olarak Repeated Anova   - (Post hoc Test: Benferonni Düzeltmeli  Paired T Test  

α=0,017 )    testi ile her bir grubun kendi içinde ABR sonuçları aynı frekanslarda 

karşılaştırıldı. (Tablo 14, 15 ve 16) 

 

2-4kHz de 1.Grupta preop-postop farkları arasında anlamlı fark olup p değeri 0,001     

olup anlamlıydı ancak preop-perop, perop-postop değerlerinde anlamlı fark olmayıp p değeri 

sırasıyla 0,078 ve 0,078 olup istatistiksel olarak anlamsızdı. Bu durum 1.grupta 2-4kHz de 

preoptan postop’a doğru gidildikçe değerlerin kademeli olarak yükseldiğini ancak 

perop ve postop arası  yükselmelerin daha az olduğunu  göstermektedir. 

 

2-4kHz de 2.Grupta preop-perop, preop-postop ve    perop-postop farkları arasında 

anlamlı fark olmayıp p değeri genelde 0,098  olup istatistiksel olarak anlamsızdı. ABR 

değerleri kademeli olarak preoptan postopa gidildikçe yükselmiştir.  

 

2-4kHz de 3.Grupta perop-postop farkları arasında anlamlı fark olmayıp p değeri 1  

olup istatistiksel olarak anlamsızdı, preop-perop ve preop-postop sonuçları arasında anlamlı 

fark olduğu p değerlerinin sırasıyla 0,008 ve 0,008 olup istatistiksel olarak anlamlıydı.  
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6kHz de 1.Grupta preop-perop ve preop-postop farkları arasında anlamlı fark olup p 

değerleri  <0,001  ve <0,001   olup anlamlıydı ancak perop-postop değerlerinde anlamlı fark 

olmayıp p değeri  0,078 olup istatistiksel olarak anlamsızdı. Bu durum 1.grupta 6kHz de 

preoptan postop’a doğru gidildikçe değerlerin kademeli olarak yükseldiğini ancak 

perop ve postop arası  yükselmelerin daha az olduğunu  göstermektedir. 

 

6kHz de 2.Grupta preop-perop ve preop-postop farkları arasında anlamlı fark olup p 

değerleri  <0,001  ve <0,001   olup anlamlıydı ancak perop-postop değerlerinde anlamlı fark 

olmayıp p değeri  0,172 olup istatistiksel olarak anlamsızdı. Bu durum 2.grupta 6kHz de 

preoptan postop’a doğru gidildikçe değerlerin kademeli olarak yükseldiğini ancak 

perop ve postop arası  yükselmelerin daha az olduğunu  göstermektedir. 

 

6kHz de 3.Grupta preop-perop, preop-postop ve perop-postop farkları arasında 

anlamlı fark olup p değerleri  <0,001  , 0,045 ve 0,030  olup istatistiksel olarak 

anlamlıydı. anlamlıydı . Bu durum 3.grupta 6kHz de perop sonrası ilacın postop 

değerlerini düşürdüğü ve iyileşme sağladığını göstermektedir. 

 

8kHz de 1.Grupta preop-perop ve preop-postop farkları arasında anlamlı fark olup p 

değerleri  0,002  ve  <0,001   olup istatistiksel olarak anlamlıydı ancak perop-postop 

değerlerinde anlamlı fark olmayıp p değeri  0,103 olup istatistiksel olarak anlamsızdı.  . Bu 

durum 1.grupta 8kHz de preoptan postop’a doğru gidildikçe değerlerin kademeli olarak 

yükseldiğini ancak perop ve postop arası  yükselmelerin daha az olduğunu  

göstermektedir. 

 

8kHz de 2.Grupta preop-perop ve preop-postop farkları arasında anlamlı fark olup p 

değerleri  0,002  ve <0,001   olup istatiksel olarak anlamlıydı ancak perop-postop değerlerinde 

anlamlı fark olmayıp p değeri  0,200 olup istatistiksel olarak anlamsızdı.  . Bu durum 

2.grupta 6kHz de preoptan postop’a doğru gidildikçe değerlerin kademeli olarak 

yükseldiğini ancak perop ve postop arası  yükselmelerin daha az olduğunu  

göstermektedir. 
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8kHz de 3.Grupta preop-perop ve preop-postop farkları arasında anlamlı fark olup p 

değerleri  0,001  ve 0,008   olup istatiksel olarak anlamlıydı ancak  perop-postop değerlerinde 

anlamlı fark olmayıp p değeri  0,220 olup istatistiksel olarak anlamsızdı. Bu durum 

değişkenlerin çokluğu nedeniyle istatiksel olarak anlasız olsada postop değerlerde ki  düşme 

klinik olarak anlamlıydı. 

 

ABR deki bu sonuçlar IGF-I’in 6 kHz de 2-4kHz ve 8 kHz’e göre anlamlı 

derecede etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 2-4 kHz de klinik olarak post değerlerin 

perop’a ile aynı kaldığı 8kHz de ise klinik bir iyileşme olduğu izlenmektedir.  

 

 

 

HİSTOPATOLOJİK BULGULAR VE İSTATİSTİKİ ANALİZİ 

Tüm deneklerin sağ temporal kemikleri ve 0.grubun sol temporal kemikleri diseke 

edilerek çıkarıldı. % 10 formalin solüsyonu içinde 24-48 saat tespit edilen doku örnekleri, 3 

hafta süre ile EDTA solüsyonunda dekalsifikasyon işlemine alındı. Rutin parafin doku takip 

protokolüne uygun olarak hazırlanan bloklardan alınan 5 mikronluk kesitler Hematoksilen-

Eozin boyaması ile boyanarak, ışık mikroskobu altında histopatolojik olarak değerlendirildi.  

Alınan kesitlere ait fotomikrografiler resim 21-24 görülmektedir. 
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GRUP 0 – Normal Koklea 

  

  

  

 

 

 

Resim 21: 0.gruba ait rat koklea örneklerinin, Hematoksilen-Eozin boyaması ile ışık 

mikroskop altında görüntüleri. Kohlea normal yapılanması izlenmektedir. KO: Korti organı, 

BM: Baziler membran, Sv: Striya vaskularis,  SG: Spiral gangliyon, SL: Spiral limbus, 

GH: Gangliyon hücresi (nöron), S: satelllit hücresi 
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                          GRUP 1— Sadece elektrot travması olan koklea (Sham grubu) 

  

  

  

 

 

 

Resim 22: 1.gruba ait rat koklea örneklerinin, Hematoksilen-Eozin boyaması ile ışık 

mikroskop altında görüntüleri. Elektrot travmasına bağlı normal histolojik yapıda bozulma, 
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inflamatuvar hücrelerde ve vaskularizasyonda artış, ödem, hücrelerin düzeninde bozulma, 

spiral gangliyon da ödem, nöronlarda azalma, satellit hücrelerinde düzensizlik izlenmektedir.  

ST: Skala timpani, SV: Skala vestibuli, SG: Spiral gangliyon, SL: Spiral limbus, KO: Korti 

organı, BM: baziler membran, RM: Reisner membranı, Sv: Striya vaskularis,  TM: 

Tektoriyal membran, GH: gangliyon hücresi (nöron), S: satelllit hücresi 
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GRUP 2 - Elektrot travması + SF uygulanan koklea (Kontrol grubu) 

  

  

  

 

 

 

Resim 23: 2.grubuna ait rat koklea örneklerinin, Hematoksilen-Eozin boyaması ile ışık 

mikroskop altında görüntüleri. Kokleada baziler membrane üzerine oturmuş korti organının 

düzeninde bozulma, stria vaskulariste konjesyon, ödem ve vakuolizasyon,spiral gangliyonda 

gangliyon hücrelerde kromatolizis, satellit hücrelerin düzeninde bozulma izlenmektedir.  
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KO: Korti organı, BM: Baziler membran, Sv: Striya vaskularis,  SG: Spiral gangliyon, SL: 

Spiral limbus, GH: Gangliyon hücresi (nöron), S: satelllit hücresi,. 

GRUP 3 – Elektrot travması + IGF-1 uygulanan koklea (Çalışma grubu) 

  

  

  

 

 

 

Resim 24: 3. gruba rat sıçan kohlea örneklerinin, Hematoksilen-Eozin boyaması ile ışık 

mikroskop altında görüntüleri. Kokleada baziler membrane üzerine oturmuş korti organının 
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düzeninin korunduğu, stria vaskulariste konjesyon, ödem ve vakuolizasyonda azalma, spiral 

gangliyonda gangliyon hücrelerde normale yakın görünümde olduğu  izlenmektedir.  KO: 

Korti organı, BM: Baziler membran, Sv: Striya vaskularis,  SG: Spiral gangliyon, SL: 

Spiral limbus, GH: Gangliyon hücresi (nöron), S: satelllit hücresi 

Materyal ve metodda belirtildiği şekilde histopatolojik değerlendirme de tüm 

gruplarda korti organı, bazal membran, stria vaskülaris, spiral gangliyon, spiral limbus, 

ganliyon hücresi ve satellit hücrelerinde ödem, inflamasyon, konjesyon ve vakuolizasyon gibi 

hücresel olaylar araştırıldı. Aynı histolog tarafından incelemeler yapıldı ve hasar derecesi 

hafif ise 1 orta ise 2 şiddetli ise 3 puan alacak şekilde belirlendi.(Tablo 17)  

 

 Normal (7) Elektrot(7) Elektrot + SF 

(7) 

Elektrot + IGF-1 

(7) 

İnflamasyon , 

Konjesyon, 

Ödem 

1: hafif 

2: Orta 

3 : Şiddetli 

    

1 1 3 3 1 

2 1 2 3 1 

3 1 3 3 1 

4 2 3 3 2 

5 1 3 3 2 

6 1 3 3 2 

7 1 3 2 2 

 

Tablo 17: Grupların histolojik değerlendirme sonuçları 
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Elektrot 

Grubu 

Elektrot 

SF 

Grubu 

Elektrot 

IGF-I 

Grubu 

Total   
p 

Histoloji n % n % n % n % 

Hafif 0 0,0 0 0,0 3 42,9 3 14,3 

0,005 Orta 1 14,3 1 14,3 4 57,1 6 28,6 

Şiddetli 6 85,7 6 85,7 0 0,0 12 57,1 

 

Tablo 18: Grupların histolojik değerlerinin istatiksel dağılımı 

 

Histopatolojik verilere bakıldığında sham ve kontrol grubunda her iki grupta da 7 

rattan 6’sında şiddetli kokleer hasar (Grade 3), 1’inde ise orta derecede kokleer hasar(Grade 

2) saptanmıştır. Çalışma grubunda ise 7 rattan 4’ünde orta derecede(Grade2), 3’ünde ise hafif 

derecede kokleer hasar(Grade 1) tespit edilmiştir. 

 

Olguların gruplara göre histolojik sonuçları dağılımı incelendiğinde gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Gruplar ikişerli eşleştirilerek 

değerlendirildiğinde; elektrot + IGF-I grubu olguların histolojik sonuçlarının elektrot ve 

elektrot + SF grubu olguların histolojik sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklı 

olduğu bulundu (p<0,05). 
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TARTIŞMA 

1970’li yıllara gelinceye kadar ileri ve çok ileri sensörinöral işitme kaybı olan hastalara 

cerrahi yöntemlerle yardım etmek mümkün olmamakta, bu hastalar işitme rehabilitasyonuna 

yönlendirilmekteydi. İşitme kaybının doğuştan olması durumunda bu hastalar genellikle sağır 

ve dilsiz bir engelli durumuna gelmekteydi. 

Ancak Djornu ve Eyries’in kokleanın elektriksel olarak uyarılabildiğini göstermeleriden 

sonra elektriksel stimülasyonla işitme algısı yaratmaya yönelik çabalar yoğunlaştı. 1973 

tarihinde William House yuvarlak pencere yoluyla skala timpaniye yerleştirdiği tek elektrodu 

olan bir cihaz yardımıyla postlingual bir hastada işitmeyi sağlayabildi. Graeme Clark ve 

arkadaşlarının 1980’li yıllarda  ilk çok kanallı implantı geliştirmesinden sonra kokleer implant 

tüm dünyada hızla yaygınlaştı. Günümüzde bu ameliyat ileri ve çok ileri işitme kaybı olan 

hastaların günlük yaşamlarını önemli ölçüde kolaylaştıran ve bu hastaları sosyal hayata katan 

onların, üretken hale gelmesini sağlayan bir protez olarak büyük değer taşımaktadır. Retinal 

implant konusundaki çalışmalar henüz çok erken dönemde olduğu için kokleer implant halen  

klinikte rutin uygulanan tek duyusal implant olma özelliğini korumaktadır. 

Kokleer implant ile ileri ve çok ileri sensörinöral işitme kaybı olan hastalarda elde 

edilen başarılı sonuçlar implantın işitme kalıntısı olan ancak işitme cihazından yeterince fayda 

alamayan hastalarda da kullanılıp kullanılamayacağı sorusunu akla getirmektedir. Bu konu 

üzerinde çalışan araştırmacılar rezidüel işitmenin korunması ve hastalarda akustik ve 

elektriksel uyarının eş zamanlı kullanılmasıyla çok daha iyi performans alınabilineceğini 

göstermişlerdir.(1, 2, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52) Ancak rezidüel işitme bazen ameliyat 

sırasında bazen de geç dönemde kaybolabilmektedir. Bu durum skala timpaniye yerleştirilen 

elektrodun başlattığı apoptotik sürecin sonucunda kısmen fonksiyon gösteren tüylü hücrelerin 

kaybıyla açıklanabilir. Bu açıdan rezidüel işitmenin korunmasında atravmatik teknik kadar 

apopitoz önleyici ajanların da kullanılması önem kazanmaktadır. (53, 54, 55, 56) Bu amaçla 

bugüne kadar en sık kullanılan ajan sistemik ve/veya lokal deksametazon olmuştur.(57, 58, 

59, 60) Bunun yanı sıra lokal hipotermi uygulamasının kokleadaki hasarı önleyebileceğine 

ilişkin yayınlar vardır. (61, 62, 63) Kokleadaki mekanik hasarın önlenmesi yalnızca rezidüel 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGraeme_Clark_(doctor)&ei=aLYwUuumNZDOswbBqoC4AQ&usg=AFQjCNFhTnSBNLV4W7uDujEktG6G2DQ_BQ
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işitmesi olan hastalar için değil ileri  ve çok ileri işitme kaybı olan hastalar için  de önemlidir. 

Çünkü bu hastalarda tüylü hücreler tamamıyla harap olmuş olsa bile elektrot aracılığıyla 

gönderilen uyarı direkt olarak spiral gangliyon hücrelerini uyarabilmektedir. Kokleer 

implantasyon ne kadar atravmatik yapılırsa yapılsın kaçınılmaz olarak mekanik bir travma 

oluşturarak spiral gangliyon hücrelerinde de az veya çok hasarlanmaya yol açabilmektedir. Bu 

bakımdan otoprotektif ajanların her kokleer implantasyon sırasında rutin kullanılması 

önerilmektedir. Kliniğimizde de deksametazon lokal ve sistemik olarak kullanılmaktadir. 

Ancak peroperatif kullanılan sitoprotektif ajanların etkisi kısa süreli olmakta ve skala 

timpanide bir yabancı cisim varlığını (elektrot) sürdürdüğü için apoptotik süreç devam 

etmekte ve orta ve geç dönemde de doku hasarı ortaya çıkabilmektedir. Bu durumla baş 

edebilmek için kortikosteroid salınımı yapan elektrot prototipleri geliştirilmiştir. (10, 11).  

Ayrıca osmotik mini pompalar ile yuvarlak pencereye sürekli antiapoptotik ilaç uygulaması 

modelleri geliştirilmiştir. Ancak bunlar oldukça pahalı ve hem de pratik uygulamada sorun 

yaratabilecek yöntemler olarak görülmektedir. 

Yuvarlak pencereye uygulandığında uzun süre etken madde salınımı sağlayacak 

yöntemler daha pratik ve ucuz yöntemler olarak düşünülebilir. İto ve arkadaşları porcine skin 

gelatini deneysel olarak gürültüye bağlı ani sağırlık modelinde  ratlarda IGF-I uygulaması için 

kullanmışlardır. (16) Alınan başarılı sonuçlar üzerine bu madde tedaviye dirençli ani sağırlıklı 

hastalarda benzer bir yöntemle IGF-I’in uzun süreli salınımı için uygulanmıştır. (14) 

İnvivo çalışmlarda deksametazon dışında eritropoetin, adenozin, ganglion derived 

nörotrofik faktör ve brain derived nörotrofik faktör gibi ajanlar kullanılagelmiştir. (64)  Ancak 

bunlarda kortikosteroidler dışında hiçbiri klinikte uygulama alanı bulamamıştır. İngilizce 

literatür taramasında elektrot travmasını önlemede IGF-I’in etkisi üzerine in vivo herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. 

 IGF sistemi IGF’lerden (IGF-I ve IGF-II), IGF bağlayıcı proteinlerden (IGFBP-I-VI) 

ve IGF reseptörlerinden ( tip I IGF reseptörü ve tip II IGF reseptörü) oluşmaktadır. IGF’ler 

(diğer adıyla somatomedinler), büyüme hormonunun anabolik ve mitojenik etkilerinin 

çoğunun ortaya çıkmasına aracı olan bir peptid ailesidir. IGF’ler protein yapıda olduklarından 
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hücre membranını geçememekte ve etkilerini membrandaki reseptörlerine bağlanarak 

yapmaktadırlar.(65) İnsülin primer olarak karaciğer, kas ve yağ dokusunda etki gösterirken, 

IGF’ler hemen hemen tüm organların fonksiyonlarında etkilidirler. IGF’lerin her ikisi de 

embriyolojik gelişmede önemli bir rol oyarlar ve nanomolar konsantrasyonları erişkin yaşamı 

boyunca da devam ettirilir. Bununla birlikte doğum sonrası IGF-II’nin fizyolojik rolü tam 

olarak bilinmezken, IGF-I büyümenin düzenlenmesinde önemli rol oynar. IGF’ler, fötal ve 

çocukluk evresi boyunca normal gelişmede esas rol oynarlar. Erişkin dönemde ise bu sistem 

normal hücresel metabolizma, proliferasyon ve apopitotik uyarılara karşı korunma gibi 

fonksiyonların düzenlenmesinde rol alır. (65) IGF-I klinikte Laron sendromu ve ani işitme 

kaybı tedavisinde kullanılmaktadır. 

İto ve arkadaşları topikal IGF-I uygulamalarında tedaviye direçli sağırlık olgularının 

%50’den fazlasında işitmede düzelme saptamışlardır. (14) 

Büyüme faktörleri hücre proliferasyonu ve diferansiyasyonunda önemli rol oynarlar. 

Kuşlarda ve sürüngenlerde iç kulakta tüylü hücrelerin rejenerasyon kapasitesinin olduğu 

bilinmektedir memelilerde ise bu olay son derece sınırlıdır. Yakın zamanlarda değişik  

büyüme faktörleri kullanılarak iç kulak epitelindeki destek hücrelerinin tüylü hücrelere 

dönüştürülebileceği gösterilmiştir. Ancak bu rejenerasyon olayı henüz klinik düzelmeyi temsil 

etmekten uzaktır. İç kulak hücre kültürlerinde FGF ailesine ait IGF-I ve IGF-II, TGF-α gibi 

ajanların iç kulak epitelinde proliferasyona sebep olduğu bilinmektedir. Bu veriler bu 

faktörlerin tüylü hücrelerin gelişiminde, varlıklarını sürdürebilmelerinde ve rejenerasyonunda 

fizyolojik bir büyüme faktörü olarak rol oynadığını düşündürmekredir. Buna karşın  nöral 

growth faktörler veya nörotrofinlerin iç kulaktaki tüylü hücrelerin sağ kalımına etkisi 

olmadığı ve ototoksinlerden bu hücreleri koruyamadığı, temel etkilerinin spiral gangliyon 

nöronlarını korumak olduğunu gösterilmiştir. 

İn vitro çalışmalara paralel olarak hayvanlarda da IGF-I eksikliğinin santral sinir 

sisteminin yanı sıra iç kulakta embriyonik ve postnatal dönemde önemli bir ajan olduğunu da 

göstermektedir. 

Camarero ve arkadaşlarının IGF-I defektli farelerde yapmış olduğu incelemeler de 

koklea ve spiral gangliyon hücrelerinde gelişme bozukluğu olduğunu,  spiral gangliyon 

hücrelerinde kaspas-3 salımına bağlı olarak apopitozun artmış olduğu ve korti organındaki 

hücrelerin innervasyonunun normalden farklı olduğunu göstermişlerdir. (66) 
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 Benzer şekilde Frago ve arkadaşları IGF-I’in civciv embriyolarınınotik veziküllerinin 

organotipik kültürlerinde yaptıkları çalışmalarda IGF-I’in iç kulak hücrelerinde hücrelerin 

büyümesi ve varlığını sürdürmesini artırdığı ve nöral growth faktörlerin neden olabileceği 

apopitozu önleyebileceğini göstermişlerdir. (67)  

IGF-I’in nöral dokularda başlayan apopitozu önleyebildiğini gösteren diğer çalışmalar 

da mevcuttur.(68) 

Klinikte ilk defa Woods ve arkadaşları IGF-I geninde homozigot mutasyonun 15 

yaşındaki bir çocukta büyüme geriliği ve ciddi işitme kaybı olduğunu göstermişlerdir. 

Bununla birlikte IGF-I homozigot mutasyon oldukça nadirdir ve bugüne kadar 4 olgu 

yayınlanmıştır. (69, 70, 71, 72, 73) Farelerde IGF-I eksikliğinin spiral ganliyon 

hücrelerinin kaybıyla ileri derecede işitme kaybına yol açtığını göstermiştir. 

Sanchez – Calderon ve arkadaşları fare embriyonik gelişiminde kokleada IGF-I ve 

IGF-I reseptör varlığını göstermişlerdir. ( 74) 

Okano ve arkadaşları heterozigot IGF-I defekti olan mutant farelerde erken postnatal 

dönemde normal yeni doğan farelerle karşılaştırıldığında kokleanın organizasyonunun bozuk 

olduğunu göstermişlerdir. IGF-I defekti olan mutantlarda ki kokleanın görünümünün 

insanlardaki Mondini tip 2 deformitesine benzer şekilde kokleer duktusun kısaldığı bunun 

büyük ölçüde proliferasyon bozukluğana bağlı olduğunu bulmuşlardır. (75) 

Günümüzde nano teknolojinin gelişmesi kokleaya lokal ilaç uygulamalarını önemli 

ölçüde kolaylaştıracak gözükmektedir. IGF-I’in gürültüye bağlı işitme kaybının tedavisinde ki 

etkinliği yakın zamanlarda gösterilmiştir. Nakagawa ve arkadaşları jelatin hidrojeller 

kullanarak IGF-I uygulamasının hem farelerde hem de klinik deneylerde insanlarda ani 

sağırlığı düzeltmede yaralı olduğunu göstermişlerdir.  (15, 16) 

 

Bu bulgularda yola çıkarak IGF-I’in kokleada oluşturduğu mekanik hasarı önlemede 

etkili olup olmadığını göstermeyi amaçladık. Bu çalışma kokleer travma da IGF-I’in etkisini 

araştıran ilk çalışmadır. 
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Bu çalışmada normal işiten ratlar da skala timpaniye yuvarlak pencere yoluyla model 

elektrot gönderilerek işitme kaybı ve kokleer hasar meydana getirilmiştir. İşitme kaybı 

DPOAE ve ABR ile kokleer hasar ise histopatolojik bulgularla değerlendirilmiştir. 

Elektrot travmasının tüm gruplarda benzer işitme kaybına neden olduğu hem ABR 

hem de DPOAE bulgularıyla ortaya konmuştur. Tüm gruplarda 2 hafta sonra yapılan kontrol 

ölçümlerinde lokal IGF-I uygulamasının 2kHz, 3kHz ve 4kHz de işitmede düzelme sağladığı, 

kontrol ve sham grubunda herhangi bir düzelme olmadığı  ve çalışma grubundaki düzelmenin 

kontrol ve sham grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede olduğu gösterilmiştir. Bu 

bulgu IGF-I’in sürekli salınımının dış türlü hücrelerin işlevlerini korumada etkili olduğunu ve 

bununda DPOAE sonuçlarına yansıdığını göstermektedir. Paralel olarak ABR bulguları 

işitmenin IGF-I grubunda 6kHz’de istatistiksel olarak anlamlı derecede düzeldiğini, 8kHz’de 

ise istatistiksel olarak anlamlı olmasa da belirgin düzelme olduğunu göstermektedir. 2 kHz ve 

4 kHz de ise çalışma grubundaki ratların yalnızca birinde progresyon olduğu  birinde 

istatistiksel olarak anlamlı olmasada düzelme olduğu diğerlerinde de girişim sonrası 

değerlerin sabit kaldığı izlenmiştir. Sham ve kontrol grubunun ABR sonuçları ise tüm 

frekanslar da işitme kaybında belirgin bir düzelme olmadığını ratların yarıya yakınında işitme 

kaybının progresif olarak arttığını diğerlerinde ise sabit kaldığını göstermektedir. Bu veriler 

IGF-I’in işitmeyi koruyucu etkisinin ABR sonuçlarına da kısmen yansıdığını düşündürmüştür. 

Histopatolojik verilerin odyolojik bulgularla uyumlu olduğu görülmektedir. 

Histopatolojik veriler IGF-I verilmeyen gruplarda kokleada korti organının düzeninde 

bozulma, stria vaskulariste konjesyon, ödem ve vakuolizasyon, spiral gangliyonda gangliyon 

hücrelerde kromatolizis, satellit hücrelerin düzeninde bozulma izlendiğini ortaya 

koymaktadır. Buna karşın IGF-I uygulanan grupta kokleada korti organının düzeninin 

korunduğu, stria vaskulariste konjesyon, ödem ve vakuolizasyonda azalma olduğu, spiral 

gangliyonda gangliyon hücrelernin ise normale yakın görünümde olduğu  izlenmiştir. 

Elde ettiğimiz veriler lokal IGF-I uygulamasının kokleer travma sonrası gerek kokleer 

hücrelerde meydana gelen inflamatuar, dejeneratif ve apoptotik süreç üzerine olumlu etkileri 

olduğunu bununda odyolojik bulgulara yansıdığını göstermiştir. 
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SONUÇ 

Bulgularımız, iç kulağa yuvarlak pencere yoluyla ilerletilen bir elektrodun yarattığı 

tahribatın yuvarlak pencere üzerine uzun salınımlı lokal IGF-I uygulamasıyla kısmen 

önlenebileceğini böylelikle travmaya bağlı işitme kaybının da kısmen önlenebildiğini, işitme 

kaybının progresyonunun önemli ölçüde durdurabileceğini düşündürmüştür. Yöntem göreceli 

olarak non invazivdir. Dolayısyla klinik de orta kulak ve iç kulak girişimleri sırasında ek 

morbidite yaratmaksızın uygulanabilir. Bu özellikleri ile IGF-I emdirilmiş porcine skin 

gelatinin yuvarlak pencereye uygulanmasının iç kulağın mekanik olarak travmatize olma 

potansiyeli taşıyan kokleer implantasyon ve stapes cerrahisi gibi girişimler sırasında değer 

taşıyabileceğini göstermektedir. IGF-I’in diğer klinik endikasyonlar yanı sıra özellikle ani 

sağırlığa bağlı işitme kayıplarında da kullanılması da göz önüne alınarak modelimizin klinik 

araştırmaların bir öncülü olarak kabul edilebileceği ve yuvarlak pencereye IGF-I 

uygulamasının klinik araştırmalarda değer taşıyabileceği kanısına varılmıştır.  
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ÖZET 

Bu çalışmada sıçanlarda travmaya bağlı iç kulak hasarının önlenmesinde lokal insülin 

like growth faktör-I uygulamasının işitsel ve histopatolojik etkilerini göstermeyi amaçladı. 

Bu amaçla 21 adet wistar albino rat ile 3 grup oluşturuldu.  

Tüm hayvanların kulakları  cerrahi girişim öncesi otoskopik muayene, distorsiyon 

ürünü otoakustik emisyon (DPOAE) ve ABR ile değerlendirildi.  

Grup 1 sıçanlar sağ kulağa sadece intrakokleer elektrot yerleştirilen (Sham grubu), 

Grup 2 sıçanlar  sağ kulağına intrakokleer elektrot ve yuvarlak  pencere    önüne serum 

fizyolojik emdirilmiş porcine skin gelatin yerleştirilen (Kontrol grubu), Grup 3 ise sıçanlar 

sağ kulağına intrakokleer elektrot ve yuvarlak pencere önüne IGF-I emdirilmiş porcine skin 

gelatin yerleştirilen grup (çalışma grubu) olarak belirlendi.  Grup 0 ise 1 grup sıçanların 

dokunulmayan sol kulaklakları olup histolojik kıyaslama amacıyla kullanılmak üzere 

belirlendi.  

Grupların cerrahi işlemi tamamlandıktan hemen sonra peroperatuar işitmeleri tekrar 

test edildi. 

Tüm gruplardaki sıçanlar çalışma başlangıcından 14 gün sonra genel anestezi altında 

işitmeleri test edildikten sonra intrakardiyak formol verilerek sakrifiye edildi ve sağ temporal 

kemikleri diseke edilerek histopatolojik inceleme yapılmak üzere formol solüsyonuna 

aktarıldı. Ayrıca sham grubu ratların sol temporal kemikleri de diseke edilerek çıkarıldı. % 10 

formalin solüsyonu içinde 24-48 saat tespit edilen doku örnekleri, 3 hafta süre ile EDTA 

solüsyonunda dekalsifikasyon işlemine alındı. Rutin parafin doku takip protokolüne uygun 

olarak hazırlanan bloklardan alınan 5 mikronluk kesitler Hematoksilen-Eozin boyaması ile 

boyanarak, ışık mikroskobu altında histopatolojik olarak değerlendirildi. 

Grupların işitme DPOAE sonuçları karşılaştırıldığında 2000, 3000 ve 4000Hz lerde postop 

değerlerin  IGF-I grubunda 1. ve 2. gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede preop 

değerlere yakşaltığı gösterildi.(p<0,005) 

 Grupların ABR sonuçları karşılaştırıldığında 6 kHz de postop değerlerin  IGF-I 

grubunda özellikle 1. ve 2. gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede preop değerlere 

yaklaştığı gösterildi.(p<0,005) 2 kHz, 4kHz ve 8kHz de böyle bir iyileşme 
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saptanmadı.(p>0,005) 2 kHz, 4kHz postop değerler perop değerlerle ortalama olarak aynı 

kaldı. 8 kHz de ise postop değerler perop değerlere göre normale yaklaştığı bu da ilacın   8 

kHz de klinik olarak etkili olduğunu göstermektedir.  

Çalışma grubundaki hayvanlarda lokal IGF-I uygulamasının koklea ve spiral ganglion 

hücrelerindeki hasarı önlemede etkili olduğu gösterildi. Bu olguların histopatolojik inceleme 

sonuçları yalnız elektrot ve elektrot + SF uygulanan olguların histopatolojik sonuçlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı derecede iyi olduğu bulundu. (p<0,05) 

Bulgularımız yuvarlak pencereye uzun salınımlı bir gel içerisinde lokal IGF-I 

uygulamasının iç kulakta mekanik travmaya bağlı oluşan hasarı önemli ölçüde 

önleyebileceğini gösterdi. Lokal IGF-I kokleer implantasyon ve otoskleroz cerrahisi gibi iç 

kulağı mekanik olarak etkileyebilecek girişimlerin olası zararlarını önlemede klinik olarak 

değerelendirilebilecek bir ajan olarak görülmektedir.  
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