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KULAK HASTALIKLARI

DIŞ KULAK YOLU HASTALIKLARI

Akut Lokalize Otitis Eksterna (Fronkül) 
• En sık etken S. aureus

Akut Diffüz Eksternal Otit (Yüzücü Kulağı) 
• En sık etken P. aeruginosa’dır.
• Dış kulak yolunda ağrı, ödem ve akıntı
• Tragus hassasiyeti

Nekrotizan (Malign) Eksternal Otit 
• En sık etken P. aeruginosa’dır.
• Tipik olarak yaşlı diyabetikler ve immünsüprese hastalar
• Derin dokulara yayılım: Temporal kemik ve kafa tabanı osteomiyeliti, menenjit, 

beyin apsesi
• Progresif ve ölümcül seyreder.

Fungal Eksternal Otit (Otomikoz) 
• En sık neden olan mantar Aspergillus niger’dir.

Büllöz Mirinjit 
• ÜSYE hikayesi sonrası, zarda büller ile karakterizedir.
• En sık viral etkenler olmakla birlikte Mycoplasma pneumoniae önemlidir.
• Öksürük ve kulak ağrısı olan hasta **TUS**

OTİTİS MEDİA VE ORTA KULAK EFÜZYONLARI 

Akut Otitis Media (AOM) 
• AOM en sık 6-13. aylarda görülür.
• En sık etken S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis
• Beş yaş altı çocuklarda H. influenzae sıklığı artmıştır.

AOM için risk faktörleri

• Erkek olmak
• Reflü (özellikle çocukluk çağında)
• Biberonla beslenme
• Erken AOM geçirme
• Allerji

• Sosyoekonomik düzey
• Pasif sigara içimi
• Aile hikayesi
• Evde viral enfeksiyon geçiren kişi varlığı
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Akut otitis media

 

• Etiyolojide östaki tüpü disfonksiyonu (obstrüksiyon) en önemli nedendir.
• İlk 7 yaşa kadar çocuklardaki östaki tüpü;
• Daha kısa, daha yatay, fonksiyonel, daha az matür
• ÜSYE sonrası asendan yolla geçiş vardır.

Rekürren akut otitis media nedenleri:

• Adenoid hipertrofisi
• Rinit
• Sinüzit
• Yarık damak

• İmmün yetmezlik
• Kistik fibrozis
• Diyabet
• Lösemi

• Tedavide: Antibiyotik, antiinflamatuvar ve post inferior kadrandan **TUS** 
parasentez yapılır.

Kronik Otitis Media 
• Üç aydan uzun süren, geçmeyen orta kulak enfeksiyonu + timpanik membranda 

perforasyon
• Perfore kulak zarı, aralıklı kulak akıntısı vardır.
• İkiye ayrılabilir:
ü Basit kronik otitis media: Tedavide timpanoplasti operasyonu yapılır.
ü Kolesteatomlu otitis media: Kolesteatom, dış kulak yolu epitelinin orta kulağa 

oradan da mastoid hücrelere ilerlemesiyle oluşur. Tedavisi mastoidektomidir.
• Kolesteatomun en sık yerleştiği yer zarın posterior superiorudur (şarapnel 

membranı).

Otitis Media Komplikasyonları
• Akut mastoiditis: Mastoid bölgede kızarıklık vardır.
• Subperiosteal abse: Kulak arkası hiperemik ve şiş hasta. Kulak kepçesi öne 

ittirilmiştir.
• Labirentit:  Vertigo ve nistagmus eşlik eder.
• Petrozitis: Retro orbital ağrı vardır. Eğer ağrıyla birlikte abducens felci ve akut/kronik 

otitis media (akıntılı kulak) varsa buna Gradenigo sendromu denir.
• Fasiyal paralizi: Akut otite bağlı ise tedavide miringotomi ve antibiyotik verilir. 

Kronik otit ise cerrahi tek seçenektir.
• Sigmoid sinüs trombosu: Bacaklı ateş ve KİBAS bulguları olabilir.
• Otitik hidrosefali: Sigmoid sinüs trombüsüne bağlı olarak artmış intrakraniyal 

basınç ve genişlemiş ventriküllerle karakterizedir.
• Menenjit: Çocuklarda daha sık gelişir.
• Subdural abse: Sinüzitte otitten daha sık görülür. Katastrofik olarak kötü 

seyreder. Hızlı şuur kaybı ve ölümle sonuçlanabilir.
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Akut ve kronik otitis media komplikasyonları 

1. İntratemporal komplikasyonlar 

a. Mastoidit (otitin en sık komplikasyonu)
- Subperiosteal abse 

1. Bezold absesi: Sternokleidomastoid kas bölgesi
2. Citelli absesi: Digastrik arka karnı 
3. Luc absesi: Zigomatik bölge 

b. Petrozit 
c. Labirentit 
d. Fasyal paralizi 
e. Derin boyun enfeksiyonu

2. İntrakraniyal komplikasyonlar 

a. Ekstradural abse/granülasyon 
b. Sigmoid sinüs trombusu 
c. Beyin absesi 
d. Otitik hidrosefali 
e. Menenjit (otitin en sık intrakraniyal komplikasyonu) 
f. Subdural abse 

Efüzyonlu Otitis Media (EOM)
• Ateş, ağrı gibi enfeksiyon bulguları olmadan orta kulakta sıvı toplanmasıdır.
• Orta kulak mukozası metaplaziye uğrayarak goblet hücre sayı ve salgısı artışı 

olur.
• En sık 3-8 yaşta görülür.
• Allerji, viral-bakteriel enfeksiyonlar ve östaki disfonksiyonu sorumludur.
• En sık semptom iletim tipi işitme kaybıdır.
• Derin boyun enfeksiyonu olmaz. **TUS**

@ TUS-NOT

• Çocuklarda işitme kaybının en sık nedeni  → Efüzyonlu otitis media
• Erişkinlerde işitme kaybının en sık nedeni → Dış kulak yolu buşonu

EOM’de zarın görünümü

• Damarlanma artışı
• Mat zar

• Zarın arkasında hava kabarcıkları
• Işık üçgenin kaybolması

 Solda efüzyonlu otitis media, sağda vetilasyonu tüpü
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Tedavi

• Antibiyotik
• Dekonjestan
• Antihistaminik
• Antiinflamatuvar

•  Mukolitik
•  Adenoidektomi
•  Ventilasyon tüpü  (zarın anterior inferior kadranına)
•  Timpanoplasti yapılmaz **TUS**
•  Yeni başlayan asemptomatik hastalar tedavisiz takip 

edilebilir

EOM’de ventilasyon tüpü endikasyonları:
ü Zarda retraksiyonlar
ü Sensörinöral kayıp eşlik etmesi
ü Konuşmanın gecikmesi
ü İşitme kaybının 35 dB’den fazla olması
ü Rekürren otit atakları
ü Uzun süreli efüzyon varlığı
ü Sonbahar- kış mevsimine giriş

Erişkinde Efüzyonlu Otitis Media 

ü En sık viral ÜSYE sonrası olur.
ü Nazal polipozis, septal deviasyon, rinosinüzit gibi tüm nazal patolojiler erişkinde 

EOM nedenidir.

@ TUS-NOT

Tek taraflı efüzyonlu otit aksi ispat edilene dek nazofarenks karsinomu 
kabul edilmelidir.

DENGE BOZUKLUĞU YAPAN PERİFERİK HASTALIKLAR 
þ Benign pozisyonel paroksismal vertigo (en sık)
þ Vestibüler nöritis
þ Meniere veya endolenfatik hidrops
þ Vestibüler ototoksisite
þ Otoskleroz
þ Cogan sendromu

Benign Pozisyonel Paroksismal Vertigo (BPPV)

Benign paroksismal vertigo
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A) Birçok vakada etiyolojisi bilinmez (kafa travmaları?, ani baş hareketleri?).
Patofizyoloji:

• Kanalolitiazis: Utrikülden kopan otokonyaların endolenf içinde, en sık posterior 
semisirküler kanal içine düşmesi ile olur.

• Baş hareketleri ile ortaya çıkan 10-20 sn’de sonlanan baş dönmeleri 
vardır.

• En sık posterior semisirküler kanal BPPV görülür.
Tanı:

• Provokasyon testleri (Dix-Hallpike manevrası, modifiye Barany testi)
• Latent periyodu (2-3 sn) olan nistagmus
• Horizontal rotatuvar nistagmus
• 1 dakikadan az süren (yorulan) nistagmus
• Test tekrarladıkça nistagmus azalır.

Tedavi:
• Repozisyon manevraları (Epley manevrası)

Vestibüler Nöritis 
• ÜSYE veya gastroenterit hikayesi
• Çok şiddetli baş dönmesi, bulantı, kusma **TUS** 
• Spontan nistagmus, horizonto-rotatuvar **TUS**   
• Nörolojik muayene ve işitme normaldir.
• İlk 48 saat içinde şikayetlerde belirgin düzelme görülür.
• Tinnitus, işitme kaybı, dolgunluk vb. kulak şikayetleri yoktur.

Meniere Hastalığı 
• Endolenfatik hidropsta; endolenf salınım fazlalığı veya emilim azlığı vardır.

@ TUS-NOT

Endolenf
- Stria Vaskularis: Üretim
- Endolenfatik Kese: Emilim

• 2-3 ayda tekrarlayan ataklar olur.
• Vertigonun hastayı uykudan uyandırması tipiktir.
• Hasta atak geçirdikçe sensörinöral işitme kaybı ilerler. 
• Ani düşme atakları – Tumarkin krizleri-tipik kliniktir. 

Tanı kriterleri: 
ü Vertigo
ü Kulakta dolgunluk
ü İşitme kaybı
ü Tinnitus

• Nistagmus horizontaldir; ancak tanı kriteri değildir.
Tedavi: 
ü Dietteki tuz azaltılmalıdır.
ü Vazodilatörler, diüretikler (asetazolamid) kullanılır.

• Ağır vakalar: Medikal (orta kulağa gentamisin verilir) veya cerrahi 
labirentektomi (vestibüler sinir kesilmesi)


