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1. GiRiŞ VE AMAÇ 

Böbrek hastalakları; yurdumuzda ve dünyada insidansı oldukça 

yüksek olan bir hastalık grubudur. Böbrek hastalıklarının akut formları ya 

kendiliğinden ya da zamanında yapılan etkin bir tedavi ile iyileşmektedir. 

Bir kısım vakalarda kronik böbrek yetersizliği adı verilen terminal 

safhaya girmektedir.(1) 

Günümüzde kronik böbrek hastalıklarının tedavisinde henüz kesin 

sonuca ulaşılamamıştır. Uzun süren dializ programları ile bu hastalarda 

geçici iyileşmeler sağlanmakta, böbrek transplantasyonu ise çeşitli 

tıbbi engelleri ve ağır ekonomik şartları yönüyle her hastaya uygulana

mamaktadır. Bu nedenle akut böbrek yetersizliğinin erken tanısı büyük 

önem taşımaktadır.(2) 

Kronik böbrek yetersizliği tablosu geliştikten sonra, böbrek 

fonksiyonları diğer organ ve sistemlerde de önemli bozukluklar meydana 

getirir.Bu sistemlerden bir tanesi de işitme sistemidir. 

Böbrek transplantasyonlu veya uzun zaman hemodiyalize giren 

hastaların o/o40'ında sensörinöral tipte işitme kaybı mevcuttur.(3
) 

Hemodiyaliz ve böbrek transplantasyon öncesi dönemde; üremik 

hastalarda işitme veya denge kaybı normal popülasyona göre daha fazla 

görülmektedir. İşitme kaybı; ototoksik ilaçlar, elektrolit dengesizliği, 

uygun olmayan dializ, dializden erken ayrılma veya bilinmeyen sebepler 

tarafından oluşturulabilmektedir. (3•10) Oda ve çalışma arkadaşları; 

tedavi, yetersizlik derecesi ile temporal kemik ve patalojisi arasında 

anlamlı bir ilginin olduğunu , özellikle stria vaskülaris'te 
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birikimin söz konusu olduğunu yayınlamışlardır. <11> Bu ekip, çalışma

larında hemodializ ve transplatasyonun; iç kulakta elektrolit, ozmotik, 

biyokimyasal, vasküler veya immün değişiklikler oluşturulduğu, bunun 

sonucunda da şiddetli odiovestibüler semptomların meydana geldiğini 

belirtmişlerdir. 8. sinirdeki tutulmalar hem işitme hem de denge ile 

ilgili dallarda olabilir. c12-1s) 

Bu çalışmamızda 1989 yılı içerisinde Atatürk Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Araştırma Hastanesi iç Hastalıklar Kliniğinde tedavi olan 49 

kronik böbrek yetmezlikli hastanın çekilen odiyogramlarına göre kan 

biyokimyasındaki değişikliklerin işitme sistemine etkisi araştırıldı ve 

sonuçlar literatürle karşılaştırılarak yorumlandı. 



2. GENEL BİLGİLER 

2.1. KULAK ANATOMİSİ (18-27) 

Temporal kemik içine yerleşmiş olan kulak;görev ve yapı itibari ile 

birbirinden farklı üç bölümden oluşur. 

1-Dış Kulak: Kulak kepçesi ve dış kulak yolundan meydana gelir. 

Kulak kepçesi; heliks, antiheliks·, tragus, krura, konka ve kulak 

löbülünden oluşur. Dış Kulak yolu 213 kemik 1 /3 kıkırdak kısımlardan 

oluşmaktadır. 

,, Kulak zarı : Dış kulak yolunun sonunda, orta kulak boşluğunu dış 

ortamdan ayıran membranöz bir parçadır. Oblik bir yerleşimde olup, orta 

kulak boşluğuna doğru konveks bir eğilim gösterir. Kulak zarı üç ayrı 

tabakadan oluşur. 

f) Dışta çok katlı yassı epitel 

11) Ortada fibröz tabaka 

111) içte mukoza! tabaka (orta kulak mukozası) 

2- işitme fizyolojisinde ses dalgalarının iç· kulağa iletilmesini 

sağlayan orta kulak 

Orta kulak boşluğu, östaki borusu, mastoid antrum ve mastoid 

hücrelerden oluşur. Orta kulak değişik yapı, sayı ve aktivitede sekretuar 

hücreler içeren psödo-stratifiye kolumner silyalı bir mukoza ile 

döşenmiştir. Solunum epiteline benzer özellikler göstermesi nedeniyle 

solunum epitelinin devamı olarak kabul edilir. 

A-Orta Kulak Boşluğu 

1-Kemikcikler -Malleus 

-in kus 

-Stapedius 
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Kemikcikler manibrium mallei ile kulak zarına, ligamentum anulare ile 

oval pencereye inkudomalleolar ve inkudostapedial eklemlerle 

birbirlerine bağlanırlar. 

il- Ligamanlar : - Üst malleolar ligaman 

- Ön malleolar ligaman 
. . 

- Lateral malleolar ligaman 

- Üst lnkudal ligaman 

- Anular ligaman 

iil- Kaslar -M.Tensor timpani 

-M.Stapedius 

iV- Korda Timpani 

V- Timpanik pleksus 

8-Mastoid Antrum ve Hücreler 

C-Östaki borusu 

3- iç Kulak 

Temporal kemiğin pars petrozası içinde ve timpan boşluğun da iç 

yarısındadır. Fizyolojik olarak içinde hem işitme hem de denge ile ilgili 

muhtelif istikametlerde seyreden bir takım dolanbaçlı yollar ve bu yollar 

arasında bulunan, irtibatı temin eden boşluklardan oluşmuştur. Bundan 

dolayı bütün bu boşluk ve yollara Labirintus adı vermiştir. iç kulak 

morfolojik olarak ikiye ayrılır. 

1-Kemik Labirent 

1-Vestibulum : Boşluk içerisinde zar labirent bulunur ve vücut 

dengesi ile ilgili utrikulus ve sakkulus'u içerir. Vestibülün; dış, iç, ön, 

yan, alt, üst olmak üzere altı adet duvarı vardır. 
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il-Yarım daire kanalları : Kendi üzerine bükülmüş yarım daire 

şeklinde kanallar olup durumlarına göre; 

-Ön yarım daire kanalları 

-Arka yarım daire kanalları 

-Yan yarım daire kanalları olmak üzere üç 

tanedirler. Kanalların hepsinin birer uçları şişkin olup kemik kabarcık 

adını alarak ayrı ayrı deliklerle vestibüle açılırlar. Kabarcıklı bacağa 

krus ampullare denir. Yan· yarım daire kanalları ayrı olarak vestibule 

açılır. Doğru bacak· krus simpleks adını alır. ön ve arka yarım daire 

kanalların doğru kolları birbirleri ile birleşerek bir tek kol halinde ve bir 

tek delikle vestibülün üst duvarındaki arka-iç deliğe açılır. Buna krus 

komunae denir. Yarım daire kanalların çapları 1,9 mm olup boyları 

değişiktir. 

lii-Koklea : Modiolus denilen konik bir eksen etrafında, arkadan 

öne ve içten dışa doğru 2,5 defa kıvrılmış bir borudan meydana gelmiştir. 

Şekil itibari ile salyangoz kabuğuna benzer. Vestibülün ve fallop 

kanalının önünde promontorium'un iç yanında, iç kulak yolunda, dış ve 

öndedir. Bir tabanı (basis koklea) iç kulak yolunun dibinde, bir de tepesi 

(kupula koklea) vardır ve tepe timpan boşluğunun iç-yan duvarındaki 

promontorium denilen kabartıyı oluşturur.Kokleadaki kıvrımların en 

büyüğü alt kıvrımdır (promontoriumu asıl bu kıvrım oluşturur). Koklea'nın 

yüksekliği 3-3,5 mm kaidesi hizasındaki çapı 7-8 mm.dir. 

Kokleada şu önemli anatomik oluşum bulunmaktadır. 

a) Modiolus veya kolumel-kokleanın eksenini yapan bu parçanın 

içerisi; gevşek kemik dokusundan yapılmış koni biçimindedir. Modiolus 
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içerisinde yukarıdan aşağıya doğru uzanan bir çok ince kanalcık görülür. 

(kanalis longitudinale modioli) Bunlar zirveye kadar uzanmaz, aiıcak 

bunların ortasından zirveye kadar uzanan; kanalis santralis modioli adını 

alır. Bu longitudinal kanallar içersinde korti gangliyonuna ait nöronların 

aksanları uzanıp nervus koklea'yı yapar. Bu kanalcıkların hepsi modiolus 

spiral kanala açılırlar. Spiral şeklinde olan bu kanalın içinde kalıplanmış 

uzun ve spiral şeklinde Ganglion Spirale : Korti ganglionu bulunur. 

Osseous lcbyrinth 
(ccncliculcr port)~ 

Site of externcl 
aperture of 
vestibular 
aqueduct 

MEMBRANOUS LABYRINTH: 
Semicirculcr duct 
Ampulle 
Utrlcle 
Endolymphctic duct 
Socculo r duct 
Scccule 
Reuniting duct 
Cochtecr duct 

b) Kanalis spiral is koklea : Modiolus çevresinde spiral şeklinde 2,5 

defa dönen, kaidesinden tepesine kadar uzanan, kemik kanala denir. Bu 

kanalın çapı zirveye doğru gittikçe küçülür ve kapalı bir ucla sonlanır. 
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c) Lamina spiralis ossea : Modiolustan çıkan ve kanal boşluğuna 

doğru uzanan ince bir kemik levhadır. Bu kemik laminanın üst kısmına 

skala vestibüli, .alt kısmına skala timpani denir. Skala vestibüli 

aperatura vestibülaris koklea ile vestibüle, skala timpani fenestra 

koklea ile timpan boşluğa açılır. Bu kemik lamina kanal içinde sonlanır ve 

devamı lamina basilaris denen fibro-elastik bağ dokusundan yapılmış zar 

ile örtülür. Bu zarın üzerine işitme duyusunu alan KORTI ORGANI bulunur. 

d) Kanalcıklar ve iç Kulak Yolu: 

- Aquaduktus vestibül, 

- Kanalikulus koklea, 

- İç kulak yolu. 

il- ZAR LABİRENT 

Fonksiyon bakımından iç kulağın en önemli kısmıdır. Kemik 

labirentin boşlukları içerisinde boşlukların biçimine uygun fibro-elastik 

ve epitelyal dokulardan yapılı bir zardır. 

Zar labirentin; içinde endolenf, zar labirentle kemik labirent 

arasında perilenf adı verilen sıvı bulunur. Fizyolojik olarak iki görevi 

vardır. 

i) Denge ile ilgili kısım 

- Utrikulus, 

- Sakkulus, 

- Yarım daire kanalları, 

- Endolenfatik kanallar, 

- Perilenfatik kanallar. 

ii) işitme ile ilgili parça 
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- Ligamentum spirale koklea 

* Lamina basilaris 

* Reissner membranı 

* Prominentia spiralis 

* Stria vaskularis 

- Limbus Laminae Spiralis Ossea 

KORTİ ORGANI -(Organum Spirale) işitme sinirinin dağıldığı 

hücrelerin hepsine birden korti organı denir. Lamina basilaris üzerinde 

bulunur. Bu organda dört önemli oluşum vardır. 

a) Korti Kemerleri - Korti organının ortasında bulunurlar. iç ve dış 

iki sıra üzerine kemer şeklinde dizilmiş olan bu yapılar birbiri ile 

birleşerek korti tünelini oluştururlar. 

b) Epitel hücreleri - Korti kemerinin iç ve dış yanlarında bulunan 

bu hücreler dört çeşittirler. 

i- Tüylü hücreler - Bunlara işitme hücreleride 

denir. Bunlar iç korti kemerinin yanında bir sıra, dış kemerin dışında da 

4-5 sıra üzerine dizilmiştir. 

3-4 sıra yaparlar, 

yaptı ki arı uzantılar 

ii- Dieters hücreleri - Dış kemerin dış kısmında 

iğ biçimindedirler. Hücrelerin yukarıya doğru 

birbirleri ile birleşerek Retiküler membran adı 

verilen ağsı zarı yaparlar. Bu zarda korti organının üstünü örter. 

iii- Klaudius hücreleri - Silindirik biçimde kısa ve 

tüysüz olup korti organının en iç ve en dış kısmında bulunurlar. 

iv- Hensen hücreleri - Dieters hücrelerinin dışında 

5-6 sıra prizmatik hücrelerdir. 
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c) Membrana Retikularis - Korti organını yapan epitel hücrelerinin 

üst kısmını örten ince delikli bir zardır. Bu deliklerden işitme 

hücrelirinin titrek tüyleri geçer. 

d) Membrana Tektoria - Membrana retikularis'in üstünden korti 

organını örter. 

2.2. KULAGIN DAMARLARI (28) 

Dış kulağın kanlanmasının süperfisiel temporal arterin 

aurikülotemporal dalı ve eksternal karotis arterinin post-auriküler 

dalları ile olduğu görülmektedir. Meatus'un derin, dış kulak yolunun zara 

yakın bölümü ve timpanik membranın dış yüzü mandibüler arterden 

ayrılan derin auriküler dalla kanlanır. Kulak zarının iç yüzünün arka kısmı 

posterior auriküler arterin stylomastoid dalı, ön kısniı ise maksiller 

arterin timpanik dalı ile beslenir. Kulak zarı iç yüzü venlerinin bir 

bölümü transvers sinüse ve durameter venlerine, bir kısmı ise tuba 

auditivadaki ven öz pleksus'a dökülür. (29) Timpanik kavite arterleri ise 

ikisi büyük diğerleri küçük olmak üzere altı tanedirler. Bunlar bilindiği 

gibi maksi il er arterin anterior timpanik dalı; posterior auriküler arterin 

geniş stylomastoid dalı, (Kavitenin arka duvarını ve mastoid hücreleri 

besler) a.meningea media'nın superior timpanik dalı (tensor timpani 

kasını besler), a.meningea media'nın superfisiel petrosal dalı (n.petosus 

major'u besler) a.pharengea ascendens'in inferior timpanik dalı ve 

nihayet kavitenin ön duvarına giden a.karotis interna'nın 

karotico-timpanik dalıdır. Kulak zarının iç ve dış yüzeyindeki arterleri 
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anostomozlarla birleşirler. Timpanik kavite pterygoid pleksus'a ve 

superior petrosal sinüse boşalır.(29,30) 

Kronik böbrek yetmezliğinin kulakta yaptığı patalojik 

değişikliklerin en büyük kısmı iç kulakta olduğu için; iç kulak damar 

sistemine daha detaylı bakmak gereğini duyduk. Zar labirentin arteriyel 

kanının kaynağı kafa iç alteriyel sistemidir. Orta kulak kavitesinden bazı 

terminal dallar labirente kadar gelirsede bunların labirenti beslemeleri 

çok azdır. iç kulak yolunda bir alteriyel halka mevcuttur. Olguların o/08 

'inde bu halka anterior inferior serebellar arterin, 0/o 17 'sinde aksesuar 

anterior serebellar arterin dalıdır. Olguların o/o40 'ında; halka iç kulak 

yolunun içinde, 0/o27 'sinde meatusda, 0/o33 'ünde serebello-pontin açıda 

bulunur. (31 ·32) 

Bu arter halkası; labirent arteri ve sıklıkla subarkuat arteri verir. 

Labirent arter; bileşik koklear arter ve anterior vestibüler arter olmak 

üzere iki dala ayrılmadan önce, iç kulak yolundaki dura'ya, sinirlere ve 

iç kulak yolu çevresindeki kemik dokulara dallar verir. Kokleanın değişik 

kısımlarını şu arterler besler.(30) 

- Ana koklear arter; modiolus dahil kokleanın dörtte üçünü, 

- Koklear dal; kokleanın tabanının büyük kısmını 

- Anterior vestibüler arter ile posterior vestibüler arter vestibülü 

besler. 

Ana koklear arter modiolus santral kanalı na girerek prim er ve 

sekonder dallara ayrılır. Ana koklear arterin diğer bazı tali arteriolleri 

vardır ki bunların bir kısmı dış duvarı, diğer kısmı ise iç duvarı 

beslerler. 
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Bunlardan dış arterioller; spiral ligament'e, skala vestibüli'ye, 

Reissner membranı'na, stria vaskülaris'e dallar verirler. iç arterioller 

ise spiral gangliyonlara dallar verir ve kemik spiral laminanın vestibüler 

yüzüne giderek limbus dalları ve marginal dalları oluştururlar. 

Kokleanın venöz damarları başlıca ön ve arka spiral venlerdir. Her 

iki ven kokleanın bazal ucunda birleşerek bileşik modioler veni 

oluşturmadan önce aralarında anastomaz yaparlar. Bileşik modioler ven 

vestibulo-koklear venle birleşerek kokleanın akuaduktus veni ise 

kokleanın bazal kıvrımının bir bölümünü de lateral sinüse boşaltırJ32> 

2.3. iŞiTME FiZYOLOJiSi 

İşitme dört basamakta oluşmaktadır.(26> 

i) Konduksiyon - Ses dalgalarının korti organına kadar 

iletilmesidir. Bu mekanik bir olaydır. Kulak sayvanı, dış kulak yolu, orta 

kulak ve korti organına kadar iç kulağı içine alır. 

ii) Transdüksiyon - Ses enerjisinin biokimyasal olaylarla sinir 

enerjisi haline dönüştürülmesidir. Korti organında oluşur. 

iii) Nöral Koding - Korti organı ile ilişkili her sinir lifinin 

kendisine gelen uyarıları iletmesidir. Her sinir lifi bir frekansı iletir. 

iv) Assosiasyon "Haber alma ve birleştirme" - Tek tek gelen sinir 

iletimlerinin işitme merkezinde birleştirilmesi ve çözülmesidir. 
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2.4. iç KULAK FiZYOLOJiSi 

Kemik ve zar yapıların içi çeşitli sıvılarla doludur. Bugünkü 

bilgilerimize göre iç kulakta dört farklı sıvı bulunur.(26) 

i) Perilenf - Kemik ve zar labirentler arasında yer alır. ~quaduktus 

koklea veya kanalikulus koklea denen bir kanal aracılığı ile likörle 

birleşir, fakat kesin olarak likörden bazı özellikleri ile farklıdır. 

ii) Endolenf - Zar labirentin içini doldurur. Aquaduktus vestibüli 

veya endolenfatik duktus denen bir kanalla kafa içine geçer ve kafa içinde 

dura altında yerleşmiş endolenfatik keseyi doldurur. 

iii) Kortilenf - Korti tüneli ve Nuel aralıklarında yer alır. Bazı 

özellikleri bakımından perilenfi andırır, fakat kesin olarak perilenfden 

ayrı bir kimyasal yapıya sahiptir. 

iv) 4. sıvı - Sulkus internus'da bulunur. Ancak varlığı herkes 

tarafından kabul edilmemiştir. 

iç Kulak Sıvılarının Özellikleri : 

- Kan ile iç kulaktaki çeşitli hücreler arasında bağlantı kurar : 

Hücrelerin beslenmesi için gerekli maddeleri ve oksijeni sağladığı gibi 

artıkların atılmasında da görev alır. 

- Akustik enerjinin yani mekanik enerjinin elektirik akımına 

dönüşmesinde rol oynar. Bu dönüşüm için gerekli olan iyondan zengin bir 

ortamın oluşturulmasını sağlar. 

- Stabes tabanından gelen ses titreşimlerini basiller membrane 

ulaştırır. 

- iç kulak içinde basınç dağılımını kontrol eder, ani basınç 
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değişikliklerinde, basıncın bütün sistemlere eşit olarak dağılmasını 

sağlar. 

Sıvıların Özellikleri : 

P~ri!~nf EnQQl~nf 
Na+ (meq/dl) 139 13 
K+ (meq/dl) 4 144 
Protein (mg/dl) 70-100 20-30 
Osmotik Basınç (mol) 1.046 1.058 
PH 7.2 7.5 
Kırma indeksi 1.3351 

insanda total Endolenf miktarı : 2.76 mm3 

insanda total Perilenf miktarı : 78.3 mm3 

6ikQr Pl~ms;ı 

140 142 
5 5 

10-25 7200 
1.017 0.994 
7.35 7.35 

1.3342 
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2.5. iŞiTME KAYBI 

İşitme kayıpları; 

i) İletim tipi (konduktiv) işitme kayıpları, 

ii) Sinirsel tip (sensorinöral) işitme kayıpları, 

iii) Mikst tip işitme kayıpları, 

iv) Yalancı tip (psodohipoaküzi) işitme kayıpları, 

v) Merkezi tip (santral) işitme kayıpları, 

İletim tipi işitme kaybı; kulak kepçesinden iç kulağa ses 

iletimindeki bir yetersizlikte, engelde meydana gelir. Kulak kepçesi, iç 

kulak yolu, kulak zarı, kemikçikler, ostaki borusu, stapes'in taban'ı ve 

kerti organına kadar iç kulağı içine alır.(33,34) İletim tipi işitme kaybının 

en yaygın nedenleri : 

A - Konjenital, 

- Kulak kanalı aplazileri 

- Kemik zincir fiksasyonu 

. B - Edinsel 

a) Travmatik, 

- Kulak kanalı ve zarı laserasyonu, 

- Orta kulakta kan, 

- Kemik zincir devamının bozulması, 

b) lnfeksiyon, 

- Diffüz eksternal otit, 

- Otitis Media (Akut ve Kronik), 

c) Neoplastik, 
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- Kulak kanalı korsinomları, 
( 

- Orta kulak Glomus tümörü, 

d) Muhtelif, 

- Buşon tıkanması, 

- Kulak kanalında yabancı cisim, 

- Otoskleroz, 

- Kulak ameliyatından önce. 

Sinirsel tip iş itme kaybı iç kulak ve ilgili sinirlerde oluşan 

bozukluklar neticesinde meydana gelir. (36) En yaygın nedenleri ve 

sınıflandırılması :<36•44> 

1 - Konjenital sensörinöral işitme kaybı, 

A) Genetik Etyolojililer, 

a) Sadece işitme kaybı olan : 

- Michel aplazisi, 

- Mondini aplazisi, 

- Scheibe aplazisi, 

- Alexander aplazisi, 

b) Diğer anomalilerle birlikte olan işitme kayıpları : 

- Waardenburg Sendromu, 

- Albinism, 

- Hiperpigmentasyon, 

- Onikodistrofi, 

- Pendred Sendromu, 

- Jervell Sendromu, 

- Usher Sendromu, 



- Trisomiller, 

* Trisomi 13-15, 

* Trisomi 18, 

* Trisomi 21, 

16 

B) Non-Genetik Etyolojiler, 

a) Sadece işitme kaybı olan : 

- Ototoksik zehirlenme, 

* Streptomisin, 

* Kinin vs., 

b) Diğer anomalilerle birlikte olan işitme kayıpları, 

- Ototoksik zehirlenme (Thalidomide), 

- Viral infeksiyonlar (Maternal Rubella) sitomegalovirus, 

- Protozoan lnfeksiyonları (Toksoplazmosis), 

- Metabolik hastalıklar (Kretenism), 

- Erytroblastosis fölatis, 

- Radyasyon (ilk tremester), 

- Prematurite, 

- Anoksi (Doğum travması), 

il - Gecikmiş Sensörinöral işitme Kaybı, 

A) Genetik Etyolojililer, 

a) Sadece işitme kaybı olan : 

- Ailesel progrensive sensörinöral sağırlık, 

b) Diğer anomalilerle birlikte olan işitme kayıpları, 

- Alport sendromu, 

- Lizozomal depo hastalıkları, 
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* Hurler Sendromu, 

* Hunter Sendromu, 

* Fabry Sendromu, 

- Klippel-Feil Sendromu, 

- Refsum hastalığı, 

- Alstrom hastalığı, 

- Cockayne Sendromu, 

- Richards-Rundel Sendromu, 
-

- Nörofibromatosis, 

- Crouzon hastalığı, 

B) Nan-Genetik Etyolojiler, 

a) Bakteriyel (Labirintit, Ototis Media), 

b) Spiroketal (Sy), 

c) Viral (Menenjitis, Labirentit, · Mumps, Measles, vs) 

d) Ototoksik zehirlenme, 

e) Neoplastik hastalıklar (Lokoz, periferik veya santral kulak 

tümörleri, Akustik nörinom metastatik tümörler vs.), 

f) Travmatik yaralanmalar, 

* Akustik travma, 

* Temporal kemik kırıkları, 

* Postoperatif travma, 

g) Metabolik Hastalıklar (hipotrodizm, alerjiler, böbrek 

hastalıklar, Meniere hastalığı, otoimmün hastalıklar vs.), 

h) Ani işitme kaybı (viral, vasküler, perilenfatik fistül), 

i) Muhtelif, 
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* Presbiaküzi, 

* M.S.S. hastalıkları 

Mikst tip işitme kaybında; bozukluk kulağın tüm bölümlerini 

tutmuş olabilir. 

Yalancı diğer bir deyişle psikolojik (psodohipoaküzi) işitme 

kaybında; işitme sisteminde anatomik ve fizyolojik pataloji tesbit 

edilmemesine rağmen hasta sesli uyaranlara normal cevaplar veremez. 

Surdaki yetersizlik hastanın psikolojik veya emosyonel durumundan 

kaynaklanır. 

Merkezi işitme kaybında lezyon merkezde, ilgili sinir ve 

çekirdeklerdedir. Çoğunlukla sensörinöral işitme kaybı içersinde 

incelenirler. 

2.6. PRESBİAKÜZİ (35) 

Kelime anlamı; ilerlemiş yaşlarda işitmenin azalmasıdır. işitme 

sistemindeki hücresel yapılarda senil dejerasyon sonucu meydana gelir. 

Teorik olarak; yaşla doğru orantılı işitme organında şu değişiklikler 

oluşur; 

- ONA transkripsiyonunda yalnışlıklar, 

- Protein sentezinde yetersizlik, 

- Suda erimeyen pigmentlerin birikmesi, 

- Hücrelerin regenerasyon yeteneğinin azalması. Sonuçta işitme 

kaybı meydana gelir. 

Pearlman, "Klasik Presbiaküzi" yi şöyle tariflemiştirJ38) 
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i) Bilateral simetrik sensörinöral işitme kaybı, 

ii) Parsiyel rekrutmen (olmayabilir), 

iii) Negatif ses hikayesi, 

iv) Düşük speech diskriminasyon skoru. 

Prodisposan faktörler olarak; sosyo ekonomik faktörler ve beslen

me söylenebilir. Dört klasik tip presbiaküzi mevcuttur. 

1- Duysal Presbiaküzi- Defekt korti organındadır ve ilk kıvrımın 

yarısıyla sınırlanır. 

2- Nöral Presbiaküzi - Bazal kıvrımda daha fazla olmak üzere tüm 

kokleadaki nöronlar etkilenmiştir. 

3- Strial Presbiaküzi - Stria vaskülaris'de geniş intrasellüler 

vakuoller, kistik yapılar ve bazofil birikimi vardır. 

4- Koklear iletim Presbiaküzi - Basiller membrandaki aşırı 

kalınlaşma sonucu transdüksiyon mekanizması bozulmuştur. 

2.7. KRONİK BÖBREK YETMEZLİGİ 

Kronik böbrek yetmezliği; çeşitli etyolojik nedenlere bağlı olarak 

böbrek dokusunun ileri derecede harabiyeti sonucu, fonksiyon gören 

nefronların sayıca azalması ile meydana gelen ve çeşitli irreversibl 

biyokimyasal bozukluklar ve klinik semptomlarla seyreden bir 

tablodur. (47) 

Böbrek nefron kitlesinin progressif olarak azalması, glomerüler 

filtrasyon hızının kronik olarak azalmasına neden olur ve böbreğin itrah 

fonksiyonu bozulur. Böbreklerle atılması gereken çeşitli metabolitler 
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vücutta birikir. 

2.8. DiALiZ VE DiALiZ ÇEŞiTLERi (48) 

Dializ yunancadan alınmış bir kelime olup, süzmek veya bırakmak 

anlamına gelir. Herhangi bir nedenle böbrek yetmezliği oluştuğunda ve ya 

böbreklerin kandan toksik maddeleri elimine etme; su, elektrolit ve 

asit-baz düzenleme yeteneği bozulduğunda, hastanın yaşamını sağlamak 

için; baş vurulan başlıca yöntemdir. Günümüzde belli başlı dializ 

çeşitleri şunlardır. 

1- HEMODİALİZ : insanın kanının vücut dışında dializ edilerek 

temizlenmesi esasına dayanır. Acil hemodializde dolaşıma kataterle 

girilir (subklavian veya femoral ven'den). Devamlı hemodialize 

alınanlarda ise dolaşıma daha önceden yapılmış arteriovenöz fistülle 

girilir. Kandaki istenmeyen toksik maddeler çeşitli geçirgenlikte ki 

semipermeable zarlar yoluyla alınır. 

2- PERiTON DİALIZ : Surda semipermeabl zar peritondur. Periton 

boşluğuna katater konup iki litre kadar dializ sıvısı verilir. Otuz dakika 

bekletildikten sonra aynı kataterle verilen sıvı dışarı alınır. Toksik 

maddeler bu sıvıya geçer. 

3- CAPD (Devamlı ayaktan Periton Dializ) : Dializ periton 

boşluğuna yerleştirilen kalıcı kataterle (Tenckoff) yapılır. Amaç hastanın 

kendi dializini kendisinin yapmasıdır. iki litre dializ sıvısı verilip, 4-6 

saat sonra geriye alınma şeklinde uygulanır. 

4- HEMOFİL TRASYON : Hemodializ yapmadan hemodializ aletiyle 
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semipermeabl zardaki transmembran basıncını yükselterek hastadan sıvı 

çekilmesi işlemidir. 

5- CAVH (Devamlı A-V Hemofiltrasyon) : Özellikle tedaviye 

dirençli ödemli hastalarda kullanılan bu işlem büyük bir arterle büyük bir 

ven arasına konan hemofilter denen kapiller sistemle yapılır. Bu 

hemofilterle istenen miktarda sıvı dolaşımdan filtrasyonla 

uzaklaştırılır. 

6- HEMOPERFÜZYON : Bilhassa ilaç entoksikasyonlarında (digital 

entoksikasyonu vb.) kullanılır. Heparinize kan Albümin-Sellülöz-Nitrat 

ile kaplı aktif kömür partiküllerden oluşan bir sistemden geçirilerek 

toksik maddelerin aktif kömür tarafından absorbsiyonu sağlanır. 

7- PLAZMAFEREZ: immünülojik·hastalıklardaki immun kopleksleri 

kandan uzaklaştırmak için kullanılır (Good-Pasture Sendromu vb.). 

Hastadan kan A-V Fistül veya kataterle alınıp özel separatörlere 

gönderilir. Kandaki sellüler kompentler burada ayrılıp tekrar hastaya 

verilir. Geriye kalan plazma kandan uzaklaştırılır. 

8- HEMODIAFIL TRASYON : Hemodializle hemofiltrasyonun aynı anda 

yapıldığı metodtur. Bu metodla küçük ve orta moleküllü maddeler çok iyi 

uzaklaştırılır. 



3. MATERYAL VE METOD 

Çalışmamıza 33 tanesi dialize girmeyen, 16 tanesi dialize giren 

49 kronik böbrek yetmezlikli hasta dahil edildi. Seçilen hastalarda 

kriterlerimiz şunlar olmuştur. 

1- Orta kulak iltihabı geçirmemiş olması, 

2- Anamnezde akustik travma olmaması, 

3- Mesleki yönden devamlı gürültüye maruz kalmamış olması, 

4- Kafa travması geçirmemiş olması, 

5- işitme kaybı için ailesel bir predispozan faktör olmaması, 

6- Anamnezde alkol ve sigara alışkanlığı olmaması, 

7- Tifo, menenjit ve sıtma gibi koklea-vestibüler sistemde tahri-

bat yapan hastalık geçirmemiş olması, 

8- Başka nedenlere bağlanabileceği göz önünde tutularak 

vestibülopatisi olmaması. 

Hastalar Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıklar 

Anabilim Dalı Kliniğince gerekli tetkikler yapılıp, kronik böbrek 

yetmezliği tanısı konmuş ve halen tedavi altında olan olgular arasından 

seçilmiştir. Ayrıca, tamamen sağlıklı 15 şahıs kontrol grubu olarak 

çalışma kapsamına dahil edilmiştir. 

3.1. KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER: 

Olguların klasik odiyometrik, timpanometrik ve akustik empedans 

muayeneleri kliniğimizin odiyo-vestibüler merkezinde " Aplaid 455 " 

cihazı kullanılarak yapıldı. 1000 Hz - 6000 Hz arasındaki ortalama 
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işitme kayıpları hesaplanarak, çalışmaya dahil edildi. Timpanogram ve 

akustik empedans sonuçları tüm hastalarda normal değerler arasında 

bulundu. 

3.2. YÖNTEMLER 

1-Anamnez 

2- Laboratuar tetkiki 

*BUN 

* Kreatinin 
*Na+ 

* K+ 

*Ca++ 

* P+3 

3- Klinik Muayene: Tüm olguların KBB muayeneleri sistemik olarak 

yapıldı. Belirgin orta kulak, boğaz ve burun patalojileri olanlar çalışma 

kapsamına alınmadı. 

3.3. iST ATiSTiKi ANALiZ 

Çalışmalarımızda elde edilen verilerin istatistiksel 

değerlendirilmesi için student's-t testi ve linear regresyon analizi 

yapıldı. (49,50> 

Aritmetik ortalama (X) , standard sapma (SD) ve korelasyon 

analizleri; Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve 
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Araştırma Merkezi 'ndeki IBM 4331 model bilgisayar ile yapıldı. Olgu 

gruplarına ait değelerin standard sapmaları için, 

SD=:rjS)(2_ ~ • 
N-1 

formülü kullanıldı. 

Önemlilik kontrolü t testi ile belirlendi. 

Burada; 
2 2 

~ (n-1 )S1 + (n-2)S2 

n1+n2 -2 

şeklinde hesaplanır. 

Korelasyon katsayısı hesaplanması; . 

Bu hesaplamada Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 'ndeki IBM 4331 model bilgisayarlarda hesaplanan korelasyon 

katsayısı (r) kullanılarak ve aşağıdaki formülden yararlanılarak t 

önemlilik testi yapıldı. 

I= ~ r --j n1 +n2-2 
1- r 2 

Y= a + bx şeklindeki regresyon doğrularının elde edilmesi için ise; 

b= nSXY-XSY a= Y-bSX 
nX2 - (s X)2 n 
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bağıntıları kullanıldı. 

Bu bağıntıları bulmak için Casio fx -3600 P hesap makinası 

kullanıldı. 

Anlamlılık derecesi elde edilen "t" değerlerine göre Documenta 
' 

Geigy'de gösterilen "P" değerlerinden bulundu.(51> 

P < 0.001 çok anlamlı 

P < 0.01 anlamlı 

P < 0.025 anlamlı 

P < 0.05 az anlamlı 

P > 0.05 anlamsız olarak kabul edildi. 

Bu bağıntı tarda; 

A = Toplam işareti 

n =Analiz sayısı 

t = Önemlilik kontrolü 

x veya y = Herbir gözlem çeşidi 

a veya b = sabit 

S2 = n1 +n2 - 2 serbestlik derecesi 

r = Korelasyon katsayısı idi. 



Val<a 
Say ıs 

1 

2 

3 

4 
fi 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Tablo 1: DIALlzEGIRMEYENKR.BÖBREKYETMEZLIKLI HASTAl..ARINKLINIK VE 
t.AB:RATIM BU..GU.11.fU 

Ortalama 
Adı y~ Cinsiye Hb Hct Kreatinin Nı+ J<f- aı++ p+3 ı~ itme Kavbı 

BLN Soyad (Yıl) (gr (%) Tip 
sag t>OI 

Kulak Kulak 
Ş.B "" E 8.3 26.1 96 3.2 148 7.2 8.6 5.6 s 30 30 

NG 7~ E 11.5 39.0 112 3.1 133 4.1 7.7 3.9 s 30 30 

S.D ~~ K 10.5 30.0 88 2.6 136 4.6 7.5 4.5 s 25 ·20 

V.G 
~" K 7.2 22.0 67 7.1 112 4.0 8.6 4.2 s 30 35 

H.N 
"~ E 12.1 32.0 46 1.5 138 4.5 7.7 4.7 s 35 30 

AG 20 E 9.5 28.0 108 6.2 135 4.2 7.5 6.5 N 10 5 

R.A ~o E 10.6 30. 65 2.1 140 4.6 7.2 6.1 N 5 5 

MAY 40 E 9.0 25.0 90 2.4 136 4.0 6.5 6.0 N 5 10 

R.A 30 K 7.1 20.0 110 3.8 138 4.0 6.7 5.5 N 5 5 

M.D 50 K 12.5 34.0 44 1.5 120 3.2 9.5 7.0 s 25 35 

AY 30 E 11.8 32.0 65 1.5 142 5.6 9.0 6.5 N 10 10 

M.Y 21 K 10.0 29.0 58 4.2 138 4.5 7.2 5.5 N 5 5 

ZA 63 K 6.2 18.0 110 11.1 112 3.6 7.0 3.8 s 25 35 

M.Ş 36 K 10.8 30.0 32 2.2 140 4.2 9.5 5.5 N 10 10 

F.T 55 K 10.5 29.0 40 2.4 136 4.0 9.0 5.2 N 10 10 

GA ~o K 7.2 22.0 108 7.5 110 3.0 6.5 5.0 s 20 20 

(fJ 
c: 
::J 
c: 
3 
c 
~ c 
'=-' 

-L 

O> -Al 
::J 
CD 
U>. 
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r:.r 
CD 
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::J 
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::J 
~ -§. 
o 
$:\) 
::! .. 
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§. 
o 
-~ 
-~ 

o_ 
CD 

ı(") .s::. . 
$:\) 

t:D 
ı.(/) c 
3 r-

G> $:\) 

c 3 
~ N 

"7' J] $:\) 
"O 
U> 
$:\) 
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:J 
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$:\) 
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$:\) 
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CD -3 
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Q) 
>- Hb Vaka Adı Ya] ·u; Hct l'b+ c: ( gr) BlN Kreatinin Sayısı SoyOOı (Yıl) Ü (%) 

17 H.B 55 K 8.8 24.0 86 4.0 124 
18 H.B 58 K 9.0 26.0 95 5.0 134 
19 C.M 48 E 10.8 32.0 51 3.5 136 
20 H.K 16 E 11.0 34.0 38 1.5 140 
21 M.A 40 K 5.0 22.0 172 10.2 125 
22 A.K 27 K 11.0 31.0 70 2.0 138 
23 RA 35 E 8.8 24.0 65 2.2 136 
24 l.G 64 E 9.4 28.0 26 1.5 142 
25 NA 42 E 9.6 28.0 31 0.7 135 
26 F.T 20 E 10.5 30.0 56 3.6 135 
27 A.T 14 E 13.2 34.0 9 0.8 137 
28 C.B 55 E 10.2 27.0 32 1.5 138 
29 N.K 34 E 8.2 23.0 120 8.9 141 
30 MA 33 E 11.3 35.0 106 10.1 132 
31 Ş.B 54 E 9.2 26.0 11 o 7.6 148 
32 ÖS 20 E 13.9 44.0 94 3.0 140 
33 N.Y 41 K 11.8 37.0 95 8.3 146 

J<f- a:ı++ P+3 

3.5 7.6 4.0 

3.5 8.0 6.0 

3.8 9.0 7.0 

4.0 9.2 6.8 

2.7 6.5 3.2 

4.6 7.8 4.7 

4.0 7.5 6.5 

4.5 9.0 5.0 

4.0 5.4 2.1 

5.0 7.8 5.2 

4.0 9.2 4.4 

2.7 8.1 3.7 

5.6 8.2 5.8 
3.6 6.7 5.1 
4.7 7.8 3.7 

5.0 7.5 6.5 

4.4 9.9 5.1 

Ortalama 
işitme Kaybı 

Tip &!O Sol 
Kulak Kulak 

~ 25 35 

~ 15 15 

"' 10 15 

1\1 10 5 

~ 35 30 

"' 10 15 

N 15 10 

N 15 10 

N 15 15 

N 10 10 

N 5 10 

N 15 15 

s 15 15 

s 15 15 

s 15 15 

N 10 10 

1\1 10 15 

1\) 
-...J 



1 
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Tablo 11-a: Dialize Giren Kr. Böbrek Yet. Hastaların Klinik ve Laboratuar Bulguları 
DIALIZ ÖNCESİ 

Yaş Hb Hct BUN Kreatinin Na+ K+ ca+ p+3 Ortalama işitme Kaybı 

Tip Sa~kul Sol Kul. 
F.T K 48 9.1 24 112 11.2 128 6.1 6.4 6.9 N 15db 15db 
S.Ş K 57 9.3 29 110 13.2 141 5.7 10.1 10.7 s 40db 40db 
H.K K 26 7.1 21 114 11.4 135 6 7.7 7.1 s 25db 30db 
HA K 45 6.7 20 146 10.8 144 6.1 5.6 5.3 N 10db 10db 
AC K 34 5.5 19 138 9.8 126 5.2 6.8 8.4 N 15db 10db 
ARA E 58 8.5 24 150 14 124 5.4 7.1 7.4 s 30db 40db 
Ş.K K 57 7.2 21 112 13.2 142 6 8.2 8.7 s 40db· 40db 
H.U E 34 6.9 19.3 150 16 141 5.7 7.4 8-4 N 15db 15db 
zv E 53 4.4 16 130 14.3 130 6 7.4 9.4 s 40db 40db 
S.Ş K 51 5.6 22.5 79 8.7 140 4.2 10.1 8.5 s 30db 40db 
FA K 57 5.9 23 47 8.5 137 3.6 5.3 r;, 7 N 10db 15db 
B.Y K 65 9.5 26 118 13 131 6.1 10.1 11.8 s 30db 40db 
S.Y E 16 9.6 25 106 10.3 138 6 9.6 9.8 N 5db 5db 
LÇ E 50 7.2 21 102 12.5 136 6 7.8 7.5 s 35db 40db 
CM E 49 11.2 32 140 14.8 130 5.5 8.7 11.1 s 35db 35db 
AA E 31 9.5 28 80 13.9 144 4.8 7.9 11.2 N 10db 15db 

E: Erkek K : Kadın S : Sensörinöral (Sinirli) N : Normal 

1\) 
CX> 



Tablo 11-b: Dialize Giren Kr. Böbrek Yet. Hastaların Klinik ve Laboratuar Bulguları 
DiALiZ SONRASI 

Yaş Hb Hct BUN Kreatinin Na+ 

1 F.T K 48 9.5 28 67 6.5 97 

2 S.Ş K 57 9.7 30 80 9.4 118 

3 R.K K 26 7.3 23 82 7.5 128 

4 HA K 45 7 22 75 6.4 134 

5 AC K 34 6.1 24 94 7.2 112 

6 RA E 58 9.2 29 98 9.8 104 

7 Ş.K K 57 7.7 24 96 10.2 130 

8 H.U E 34 7.4 28 128 13.7 149 

9 zv E 53 5.2 20 11 o 11.4 128 

10 S.Ş K 51 ·- 5:9 ·25 ---55- -~5:5---- -146-

11 

12 

13 

14 
15 

16 

FA K 57 6.1 26 38 

B.Y K 65 9.9 29 97 

S.Y E 16 9.8 27 58 

LÇ E 50 7.5 23 80 

C.M E 49 11.5 35 133 

AA E 31 9.6 29 35 

S : Sensörinöral (sinirsel} 

E: Erkek 

3.3 137 

7.7 136 

5 139 

9.6 148 

12 152 

6.2 136 

N: Normal 
K: Kadın 

K+ ca++ p+3 Ortalama 
işitme Kaybı DiALiZ 

Tio Saö kul Sol Kul. Sav Tip Baslanaıc 

4.2 7.5 6.2 N 15db 15db 10 2 21.11.89 

4.7 8.5 7.1 s 35db 40db 56 1 ------
5.6 6.7 6.1 s 25db 30db 46 1 ------
4.3 7.7 5.1 N 15db 15db 20 2 ------
5.1 8.7 6.9 N 15db 10db 32 2 22.7.88 

4.7 7.9 6.5 s 35db 35db 24 2 12.6.88 

3.2 7.4 6.1 s 35db 40db 46 1 29.9.89 

4.6 8.5 5.5 N 15db 15db 12 2 ------
5.9 8.7 7.1 s 40db 40db 30 2 26.9.89 

-3:2 -9:5- --7;2- -s- -35dtr --4000- -161 -1- --20;2;88-

2.1 8.5 6.5 N 15db 15db ::ıR 1 8.7.88 

2.7 9.5 7.1 s 35db 40db 44 1 7.6.89 

3 8.8 6.2 N Sdb 5db 104 1 7.12.88 

2.8 8.8 7 s 25db 30db 54 1 30.7.88 

3 9 9.5 s 30db 40db 100 1 14.12.88 

2.9 8 9.2 N 15db 15db 20 1 19.7.89 

Düzenli: 1 Düzensiz: 2 

1\) 
<O. 



Tatla 111: KONTROL GRU8LNA AiT KLiNİK VE LABORATUAR BULGULAAI 

Vaka Adı Yaş Cinsiyet Hb Hct Kreatinin f\B+ l(t Qi+ BLN 
Sayısı SoyOOı (Yıl) (g r) %) 

1 s.u 54 K 13.5 40 10 0.5 135 3.6 9.5 

2 HÇ 24 E 14.0 42 14 0.5 144 4.2 9.2 

3 s.o 35 K 13.0 38 20 1.0 137 4.5 10.6 

4 TJ< 43 E 14.5 48 18 0.6 142 4.1 9.0 

5 LA 56 K 14.0 44 12 0.8 141 3.8 10.5 

6 M.T 67 E 12.2 36 26 1.0 139 4.0 9.8 

7 M.A 22 K 13.2 38 16 1.0 142 4.0 9.5 

8 ŞD 16 K 14.2 46 14 1.0 140 4.2 9.0 

9 KT 40 E 11.8 35 22 0.6 144 4.5 9.2 

10 8.8 59 K 11.5 35 24 0.8 142 4.0 10.8 

11 NG 75 E 12.0 34 20 0.5 140 3.9 11.0 

12 Ş.8 55 E 16.0 50 15 0.2 138 4.0 10.2 

13 ŞD 24 E 14.5 48 18 0.1 143 4.5 11.0 

14 NÇ 32 E 13.8 45 16 0.5 136 4.1 10.6 

15 c;.-ı 26 E 14.2 46 18 0.6 145 3.7 9.5 

p+3 

4.0 

3.8 

4.2 

3.6 
3.5 
4.0 

4.1 

3.8 

4.0 

4.0 

3.9 
4.2 

4.1 

4.0 

4.4 

Ortalama 
lsitme Kavbı 
Sağ Sol 

Kulak Kulak 
10 15 
15 15 
10 10 
10 10 
15 15 
10 10 
10 10 
5 5 

10 10 
10 10 
15 20 
10 15 
5 10 

10 10 
5 5 

(..) 
o 
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Dialize giren ve girmeyen kronik böbrek yetmezlikli hastalar ile 
kontrol grubundaki normal kimselerden elde edilen tüm verilerin aritmetik 
ortalaması (x), standart sapması (SD) ve alt-üst değerleri tablo IV'de 
sunulmuştur. 

Tablo iV : Dialize giren ve girmeyen gr. ile kon. gr.da elde edilen sonuçlar 
Dialize girmeyen Dialize giren grup (n=16) Kontrol grubu 
grup (n=33) Dializ öncesi Dializ sonrası (n=15) 
x± ro x±s::> X± SD ~ ± SD Veriler (alt-üst sınır değer) (alt-üst sınır değer) (alt-üst sınır değer) (alt-üst sınır değer) 

41.4±15.8 45.7 ±13.6 45.7±13.6 36.7±19.3 
Yaş(yıl) 

(14-73) (16-65) (16-65) (16-75) 

9.89 ±1.99 7.7 ±1.89 8.1 ±1.82 13.5± 1.22 
Hb(gr/dl) 

(5·13.9) (4.4-11.2) (5.2-11.5) (11.5·16) 

28.85 ±5.65 23.17 ±4.13 26.37±3.74 41.53±5.4 
Hct(%) 

(18-44) (16·32) (20-35) (34-50) 

75.9±.35.4 114.6±28.6 82.9±28.3 17.53±4.39 
BUN(mg/dl) 

(9·172) (47-150) (35-133) (10·26) 

4.16 ±3.01 12.22±2.21 8.27 ±2.75 0.65±0.29 
Kreatinin(mg/dl) 

(0.7 -11.1) (8.5-16) (3.3-13.7) (0.1-16) 

134.45 ±9.47 135.44 ± 6.51 130.9±16.1 140.53± 3.041 
Na+(meq/I) 

(110-148) (124-144) (97 ·152) (135-145) 

4.19±0.87 5.53± 0.74 3.87 ±1.15 4.1± 0.28 
K+(meq/I) 

(2.7-7.2) (3.6-6.1) (2.1 ·5.9) (3.6-4.5) 

7.89 ±1.07 7.89±1.52 8.36±0.n 9.96±0.74 
Ca++(mg/dl) 

(5.4·9.9) (5.3-10.1) (6.7-9.5) (9· 11) 

5.46±2.10 8.62±1.95 6.83± 1.15 3.97±0.23 
P+3(mg/dl) 

(2.1-15.1) (5.3-11.8) (5.1-9.5) (3.5-4.4) 

15.15 ±9.14 24.7±7.4 25±7.07 10± 3.27 
Sağ k.o.i.k.(desibel) 

(0·35) (5·35) (5·35) (5·15) 

15.9 ±10.6 27.5± 9.8 27.19 ±9.83 11.33± 3.99 
Sol k.o.i.k.(desibel) 

(0·35) (5-40) (5-40) (5·20) 

-...... 49.7± 40.2 ...... -----
Dialize giriş sıklığ (10· 161) 
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Dialize girmeyen kr.böbrek yetmezlikli hasta grubunun yaşları 

14-73 yaş arası (41.4 + 15.8 yıl), dialize giren kr. böbrek yetmezlikli 

hasta grubunun yaşları 16-65 yaş arası (45.7 ± 13.6 yıl) değişiyordu. 

Hasta ve kontrol gruplarının yaşları arasında önemli bir fark yoktu. 

(p>0.05) 

Dialize girmeyen hasta grubunun hemoglobini 5-13.9 (gr/dl) arası 

(9.89 ± 1.99 gr/dl), dialize giren grubun; dializ öncesi hemoglobini 4.4 -

11.2 (gr/dl) arası (7.7 ± 1.89 gr/dl), dializ sonrası hemoglobini 5.2 -

11 .5 (gr/dl) arası (8.1 + 1.8~ gr/dl), kontrol grubunun hemoglobini ise 

11.5 - 16 (gr/dl) arasında (13.5 + 1.22 gr/dl), değişiyordu. Dialize 

girmeyen grubun hemoglobini ile kontrol grubunun hemoglobini, dialize 

giren grubun hemoglobini ile kontrol grubunun hemoglobini, dialize giren 

grubun; dializ öncesi hemoglobini ile dializ sonrası hemoglobini, dialize 

girmeyen grubun hemoglobini ile dialze giren grubun hemoglobini 

arasında çok önemli fark vardı. (p < 0.001) 

Dialize girmeyen grubun BUN'u; 9-12 (mg/dl) arası (75.9 ± 35.4 

mgr/dl), dialize giren grubun; dializ öncesi BUN'u 47-150 (mgr/dl) arası 

(114.6 + 28.6 mgr/dl), dializ sonrası BUN'u 35-133 (mgr/dl) arası (82.9 

± 28.3 mgr/dl), kontrol grubunun BUN'u ise 10-26 (mgr/dl) arasında 

(17.53 ± 4.39 mgr/dl) değişiyordu. Dialize girmeyen grubun BUN'u ile 

kontrol grubunun BUN'u, Dialize giren grubun BUN'u ile kontrol grubunun 

BUN'U, dialize giren grubun; dializ öncesi BUN'u ile dializ sonrası BUN'U, 

dialize girmeyen grubun BUN'u ile dialize giren grubun BUN'U arasında 

çok önemli fark mevcuttu. (p< 0.001) 
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Tablo V-Hasta ve kontrol grupları arasında yapılan 
tudent's testi sonucl 

Dialize girmeyen Dialize giren Dialize giren grup Dialize girmeyen grup~ 
grup-kont gr grup-kont gr dializ öncesi-sonrası Dialize giren grup 

t p t p t p t p 

0.82 >0.05 1.49 >0.05 1.5 >0.05 0.98 >0.05 
-7.68 <0.001 10.2 <0.001 3.58 <0.001 6.4 <0.001 

7.44 <0.001 5.4 <0.001 2.19 <0.01 3.96 <0.01 

9.32 <0.001 13.43 <0.001 7.5 <0.001 4.1 <0.001 
6.64 <0.001 20. 76 <0.001 1.96 <0.01 10.59 <0.001 

3.33 <0.01 2.82 <0.01 0.6 >0.05 0.42 >0.05 
0.72 >0.05 7.29 <0.001 2.1 <0.025 5.59 <0.001 

7.76 <0.001 4.86 <0.001 2.6 <0.001 0.01 >0.05 

4.02 <0.001 9.47 <0.001 2.05 <0.01 5.19 <0.001 

2.86 <0.001 7.21 <0.001 6.2 >0.001 3.90 <0.001 

2.17 <0.001 6.07 <0.001 3.1 <0.001 3.78 <0.001 

(..) 
(..) 
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(mgr/dl) arası (12.22 ± 2.21 mgr/dl), dializ sonrası kreatinin 3.3 - 13.7 

(mgr/dl) arası (8.27 ± 2.75 mgr/dl), kontrol grubunun kreatinin ise 0.1 

- 1 (mgr/dl) arası {0.65 ± 0.29 mgr/dl) değişiyordu. Dialize girmeyen 

grubun kreatini ile kontrol grubunun kreatini, dialize giren. grubun 

kreatini ile kontrol grubunun kreatini,dialize giren grubun; dializ öncesi 

kreatini ile dializ sornrası kreatini, dialize girmeyen grubun kreatini ile 

dialize giren grubun kreatini arasında çok önemli fark vardı. (p < 0.001) 

Goodman tarafından 1865 yılında yapılmış olan "işitme yetmezliği 

sınıflandırması" nı Clark ve ekibi 1981 yılında yeniden düzenledi. (17) Bu 

sınıflandırmaya göre; -1 Odb ile 15 db arasındaki işitme kayıpları normal 

olarak kabul edilmiştir. Bu bilginin ışığı altında çalışmamızda; Dialize 

giren ve girmeyen 49 kronik böbrek yetmezlikli hastanın 23 tanesinde 

(
0/o46) işitme kaybı tesbit edildi. Tüm vak'alardaki işitme kaybı 

sensörinöral tipteydi. Dialize girmeyen 33 kronik böbrek yetmezlikli 

hastanın 14 tanesinde (o/o42) sensörinöral tipte işitme kaybı mevcuttu. 
/ . 

Dialize giren kronik böbrek yetmezlikli 16 hastanın dializ öncesı ve 

dializ sonrasında 9 tanesinde de (%56) sensörinöral işitme kaybı vardı. 

Dialize girmeyen grubun sağ kulak ortalama işitme kaybı O - 35 

(desibel) arası (15.15 ± 9.15 desibel), dialize giren grubun; dializ öncesi 

sağ kulak işitme kaybı 5 - 35 (desibel) arası (27.5 ± 9.8 desibel), dializ 

sonrası sağ kulak işitme kaybı 5 - 35 (desibel) arası (25 ±. 7.07 

desibel), kontrol grubunun sağ kulak işitme kaybı ise 5 - 15 (desibel) 

arası (1 O + 3.27 desibel) değişiyordu. 
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Tablo VI- Dialize giren grupda; düzenli dialize girenler ile 

düzensiz dialize girenler arasında yapılan student's t testi sonuçları 

Düzenli dialize giren gr.-
Karşılaştırılan Düzensiz dialize giren gr. 
Parametreler 

t p 

Yaş(yıl) 0.09 >0.05 

Hb(gr/dl) 1.21 >0.05 

Hct(0/o) 1.00 >0.05 

BUN(mg/dl) 1.52 >0.05 

Kreatinin(mg/dl) D.97 >0.05 

Na+ (meq/I) 1.88 >0.05 

K+ (meq/I) 3.56 <0.001 

Ca++(mg/dl) 0.85 >0.05 

P+3(mg/dl) 1.97 . >0.05 

Sağ kulak ortalama 
1.22 >0.05 işitme kaybı (desibl.' 

Sol kulak ortalama 
2.37 <0.05 

işitme kavbı(desibl. 

Dialize giriş sıklığı 3.26 <0.001 
(Adet) 

Dialize girmeyen grubun sağ kulak ortalama işitme kayıpları ile kontrol 

grubunun sağ kulak ortalama işitme kayıpları, dialize giren grubun sağ 
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kulak ortalama işitme kayıpları ile kontrol grubunun sağ kulak ortalamaı 

işitme kayıpları ,dialize giren grubun; dializ öncesi sağ kulak ortalamaı 

işitme kayıpları ile dializ sornrası sağ kulak ortalama işitme kayıpları , 

dialize girmeyen grubun sağ kulak ortalama işitme kayıpları ile dialize 

giren grubun sağ kulak ortalama işitme kayıpları arasında çok önemli 

fark mevcuttu. {p < 0.001) 

Dialize girmeyen grubun sol kulak ortalama işitme kaybı O - 35 

(desibel) arası (15.9 + 10.6 desibel), dialize giren grubun; dializ öncesi 

sol kulak ortalama işitme kaybı 5 - 40 (desibel) arası (27.5 ± 9.8 

desibel), dializ sonrası sol kulak ortalama işitme kaybı 5 - 40 (desibel) 

arası (27.19 ± 9.83 desibel), .kontrol grubunun sol kulak ortalama 

işitme kaybı ise 5 - 20 (desibel) arasında (11.33 ± 3.99 desibel) 

değişiyordu. Dialize girmeyen grubun sol kulak ortalama işitme kayıpları 

ile kontrol grubunun sol kulak ortalama işitme kayıpları, dialize giren 

grubun sol kulak ortalama işitme kayıpları ile kontrol grubunun sol kulak 

ortalama işitme kayıpları, dialize giren grubun; dializ öncesi sol kulak 

ortalama işitme kayıpları ile dializ sornrası sol kulak ortalama işitme 

kayıpları, dialize girmeyen grubun sol kulak ortalama işitme kayıpları ile 

dialize giren grubun sol kulak ortalama işitme kayıpları arasında da 

aynı şekilde çok önemli fark vardı. (p < 0.001) 

Dialize giren grupda; düzenli dialize giren grubun K+'u ile düzensiz 

dialize giren grubun K+'u arasında çok önemli bir fark vardı. {p < 0.001) 

Aynı şekilde; dialize giren grupda; düzenli dialize girenlerin 

dialize giriş sıklığı ile düzensiz dialize girenlerin dialize giriş sıklığı 

arasında da çok önemli bir fark mevcuttu. (p < 0.001) 
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Kronik böbrek yetmezlikli hastaların; 28 tanesi (o/o57) erkek, 21 

tanesi (0/o43) kadın idi. Dialize girmeyen grubun 19 tanesi (%57.5) erkek, 

14 tanesi (0/o42.5) kadın, dialize giren grubun; 9 tanesi (0/o56) erkek, 7 

tanesi (0/o44) kadın idi. Kontrol grubunun 9 tanesi (%60) erkek, 6 tanesi 

(
0/o40) kadın olarak seçildi. Tablo Vll, Vlll, IX ve X'da; hasta ve kontrol 

gruplarının yaş ve cinsiyete göre dağılımı sunulmuştur. 

Tablo Vll- Kr.Böbrek Yetmazlikli Hastaların yaş ve Cinsiyete 
göre dağılımı. 

Erkek Kadın· Toplam 

Yaş Grubu 
Sayı % Sayı O/o Sayı O/o 

10-19 3 7 1 2 4 9 
20-29 5 10 2 4 7 14 
30-39 6 12 4 9 10 21 
40-49 6 12 2 4 8 16 
50-59 6 12 10 20 16 32 
60-69 1 2 1 2 2 4 
70-79 1 2 1 2 2 4 

Toplam 28 57 21 43 49 100 

Tablo Vll 'de görüldüğü gibi kr. böbrek yetmezlikli hastaların 41 

tanesi (0/o83) 20-50 yaş grubunda bulunmaktadır. 50-59 yaş grubu 16 

hasta ise (0/o32), 30-39 yaş grubu 1 o hasta (0/o21) ile hasta sayısının en 

fazla olduğu gruplar idi. 
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Tablo Vlll 'de görüldüğü gibi dialize girmeyen kr. böbrek 

yetmezlikli hastaların; 28 tanesi (0/o84.9) 20-59 yaş grubunda 

bulunmaktadır. 50-59 yaş grubu 11 hasta ise (0/o33.3), 30-39 yaş grubu da 

7 hasta (0/o21.2) ile hasta sayısının en fazla olduğu gruplar idi. 

Tablo Vlll- Dialize girmeyen Kr.Böbrek Yetmezlikli Hastaların 
Yaş ve Cinsiyete göre dağılımı 

Yaş Grubu 

10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 

Toplam 

Sayı 

2 
3 
4 
3 
5 
1 
1 

19 

Erkek Kadın Toplam 

O/o 

6.1 
9.1 
12 

9.1 
15.2 

3 
3 

57.5 

Sayı 

2 
3 
2 
6 
1 

14 

O/o 

6.1 
9.1 
6.1 

18.2 
3 

42.5 

Sayı % 

2 6.1 
5 15.2 
7 21.2 
5 15.2 
11 33.3 
2 6.1 
1 3 

33 100 

Tablo IX'da görüldüğü gibi dialize giren kr. böbrek yetmezlikli 

hastaların; 13 tanesi (o/081.25) 30-59 yaş grubunda bulunmaktadır. 50-59 

yaş grubu 7 hasta ise (0/o43.75), 30-39 yaş grubu i\e 40-49 yaş grupları 
3'er hasta (0/o 18.75) ile hasta sayısının en fazla olduğu gruplar olarak 

görülüyor. 
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-
Tablo IX Dialize giren Kronik.Böbrek Yetmezlikli Hastaların 

yaş ve cinsiyete göre dağılımı. 

Yaş Grubu 
Erkek Kadm Toplam 

- Sayı % Sayı % Sayı % --------...:..!..--~:..:._~..:..:.:~~~--~~--..:..:_ 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
S0-59 
60-69 

Toplam 

1 6.25 
1 6.25 
2 12.5 1 
2 12.5 1 
3 18.75 4 

1 

9 56 7 

1 6.25 
1 6.25 

6.25 3 18.75 
6.25 3 18.75 

25 7 43.75 
6.25 1 6.25 

44 16 100 

Tablo X-Kontrol grubunun yaş ve cinsiyete göre dağıllm1. 

Yaş Grubu 

10-19 
20-29 
30-39 
40-49 

S0-59 
60-69 
70-79 

Toplam 

Sayı 

3 
1 
2 
1 
1 
1 

9 

Erkek 

% 

20 
6.6 

13.3 
6.6 
6.6 
6.6 

60 

Kadm Toplam 

Sayı % Sayı % 

1 6.6 1 6.6 
1 6.6 4 26.7 
1 6.6 2 13.3 

2 13.3 
3 20 4 26.7 

1 6.6 
1 6.6 

6 40 15 100 
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Tablo XI- Hasta ve kontrol grupları arasında yapılan lineer regresyon testi sonuçları. 

Dialize Girmeyen Grup Dialize Giren Grup 

Karşılaştırılan Dializ Öncesi Dializ Sonrası 
Parametreler r t p r 

Yaş-sağ K.O.l.K 0.680 7.4 <0.001 0.514 

Yaş-Sol KO.l.K 0.688 7.5 <0.001 0.531 

1-b-Sağ KO.l.K -0.200 1.63 <0.05 -0.148 

Hb-Sol K.O.l.K -0.235 1.93 <0.05 -0.293 

Hct-Sağ K.O.l.K -0.125 1.01 >0.05 -0.116 

Hct-Sol K.O.l.K -0.185 1.51 <0.05 -0.290 

BUN-Sağ KO.l.K 0.306 2.57 <0.001 0.239 

BUN-Sol KO.l.K 0.316 2.65 <0.001 0.015 

Kreatinin-Sağ K.O.i.K 0.271 2.34 <0.01 0.192 

Kreatinin-Sol K.O.l.K 0.325 2.9 <0.001 0.177 

Na+ - Sağ KO.l.K -0.277 2.4 <0.001 -0.391 

Na+ - Sol KO.l.K -0.435 3.86 <0.001 -0.216 

K+ - Sağ K.O.i.K 0.061 0.488 >0.05 0.086 

K+ - Sol K.O.i.K 0.062 0.497 >0.05 -0.169 

Ca++ - Sağ KO.i.K 0.671 0.57 >0.05 -0.396 

Ca++ - Sol K.O.l.K 0.063 0.505 >0.05 -0.585 

P+3 - Sağ K.O.l.K 0.048 0.388 >0.05 -0.311 

P+3 - Sol K.O.l.K 0.055 0.44 >0.05 -0.446 

Sağ K.l.O.K-Sol Ki.O.K 0.921 48.5 «0.001 0.561 

Sağ K.O.l.K = Sağ kulak ortalama işitme kayıpları. 

Sol K.O.l.K = Sol kulak ortalama işitme kayıpları. 

t p r t 

3.23 <0.001 0.500 3.12 

3.38 <0.001 0.564 3.68 

0.81 >0.05 0.568 3.7 

1.65 <0.05 0.554 3.6 

0.63 >0.05 -0.294 1.66 

1.63 <0.05 0.264 1.59 

1.32 <0.05 -0.214 1.18 

0.08 >0.05 0.160 0.87 

1.05 <0.05 0.053 0.29 

1.42 <0.05 0.117 0.64 

2.29 <0.01 -0.673 0.396 

1.19 >0.05 -0.124 0.675 

0.46 >0.05 -0.501 3.13 

0.92 >0.05 0.472 2.89 

2.32 <0.01 0.017 0.09 

3.89 <0.001 0.354 2.04 

1.76 <0.05 0.198 1.1 

2.69 <0.001 0.528 3.3 

3.66 <0.001 0.543 3.49 

p 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.05 

<0.05 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

>0.05 

<0.001 

<0.001 

>0.05 

<0.01 

>0.05 

<0.001 

<0.001 

Kontrol Grubu 

r t p 

0.272 1.48 <0.05 

0.330 1.84 <0.05 

-0.258 1.41 >0.05 

-0.064 0.338 >0.05 

-0.445 2.6 <0.01 

-0.267 1.45 >0.05 

-0.099 0.52 >0.05 

-0.227 1.2 >0.05 

0.638 0.2 >0.05 

0.072 0.42 >0.05 

-0.108 0.57 >0.05 

-0.268 1.46 >0.05 

0.197 1.05 >0.05 

0.257 1.4 >0.05 

0.177 0.95 >0.05 

0.169 0.9 >0.05 

-0.519 3.2 <0.001 

-0.407 2.69 <0.01 

0.820 7.5 <0.001 
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Tablo X'da görüldüğü gibi kontrol grubuna aldığımız tamamen 

normal vakaların 12 tanesi (0/o80) 20-50 yaş grubunda idi. 20-29 yaş 

grubu 4 hasta (o/026.7) ve 50-59 yaş grubu 4 hasta (0/o26.7) ile hasta 

sayısının en fazla olan gruplar idi. 

Dialize girmeyen kronik böbrek yetmezlikli hasta grubunda; 

yaş-sağ.k.o.i.k., yaş-sol.k.o.i.k., BUN-sağ.k.o.i.k., BUN-sol.k.o.i.k., 

kreatinin-sağ.k.o.i.k., kreatinin-sol.k.o.i.k., Na+-sağ.k.o.i.k., Na+-sol.k.o.i.k. 

ve sağ.k.o.i.k.-sol.k.o.i.k. arasında çok önemli pozitif korelasyonlar mevcut 

idi. (p<0.001) 

80 

+ 
70 

+ + 
y 60 + 
a + + + + + + 

ı 
50 + + 

+ 
40 ı + + 

+ + * 30 + + 

20 * ı 
+ 

10 
o 5 10 15 20 25 30 35 

Ortalama işitme Kaybı (Desibel) 

r=0.680 t=7.4 p<0.001 
Şekil 1 : Dialize girmeyen kr. böbrek yetmezlikli hasta grubunda yaş 

ile sağ kulak ortalama işitme kaybı arasındaki lineer 
regresyon analizi ve serpiştirme diagramı 

Dialize girmeyen kr. böbrek yetmezlikli hasta grubunda; 
Hb-sağ.k.o.i.k., Hb-sol.k.o.i.k., Hct-sol.k.o.i.k., kreatinin-sağ.k.o.i.k., 
kreatinin-sol.k.o.i.k. arasında istatistiksel olarak; az önemli, önemli,çok 
önemli pozitif korelasyonlar tesbit edildi (sırasıyla; p<0.05, p<0.05, 
p<0.05, p<0.01, p<0.001 ). 
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80 

70 + 

+ + 60 
+ + * 

+ + + 
50 + + 

+ 
40 + 

* + 

* 30 + * + 

20 * + + 
+ 

10 
o 5 10 15 20 25 30 35 

Ortalama işitme Kaybı (Desibel) 

r=0.688 t=7.5 p<0.001 
Şekil 11 : Dialize girmeyen kr. böbrek yetmezlikli hasta grubunda 

yaş ile sol kulak ortalama işitme kaybı arasındaki lineer 
regresyon analizi ve serpiştirme diagramı 

80 
+ 

70 
+ 

60 + 
+ 

50 

+ 40 + 
+ 

30 + 
+ + + 

20 + 
+ + + 

10 
o 2 4 6 8 10 12 14 16 

Ortalama işitme Kaybı(Desibel) 

r=0.272 t=1.48 p<0.05 
Şekil 111 : Kontrol grubundaki hastaların yaş ile sağ kulak ortalama 

işitme kaybı arasındaki lineer regresyon analizi ve 
serpiştirme diagramı. 
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80 
+ 

70 
+ 

60 + 
+ 

50 

+ 40 + 
+ 

30 + 
+ 

20. :ı: + 
+ + 

10 
4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Ortalama işitme Kaybı(DesibeQ 

r=0.330 t=1.84 p<0.05 
Şekil iV : Kontrol grubundaki hastaların yaş ile sol kulak ortalama 

iş itme kaybı arasındaki lineer regresyon analizi ve 
serpiştirme diagramı. 

180 
+ 

160 

140 

120 

100 

80 

+ + + + ı + 

+ + + + • + 
60 

40 

+ + + + 
+ 

+ + 

• + + + 
20 + 

o 
o 5 10 15 20 25 30 35 

Ortalama işitme Kaybı (desibel) 

r=0.306 t=2.57 p<0.001 
Şekil V Dialize girmeyen kr. böbrek yetmezlikli hasta\arda 

BUN ile sağ kulak ortalama işitme kaybı arasındaki 
lineer regresyon analizi ve serpiştirme diagramı. 
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Dialize giren kr. böbrek yetmezlikli hastalarda;. dializ öncesi 
Hb-sol.k.o.i.k., Hct-sol.k.o.i.k., kreatinin-sağ.k.o.i.k. arasında istatistiksel 
olarak; az önemli ve önemli pozitif ·korelasyon mevcuttu (sırasıyla; 

p<0.05, p<0.05, p<0.01 ). 
Dialize giren kr.böbrek yetmezlikli hastalarda; dializ öncesi 

yaş-sağ .k.o.i.k., yaş-sol.k.o.i.k., Ca++-sol.k.o.i.k., P+3-sol.k.o.i.k., 
sağ.k.o.i.k.-sol.k.o.i.k. arasında istatistiksel olarak çok önemli pozitif 
korelasyonlar tesbit edildi. (p<0.001) 

180 
+ 

160 

B 140 
u 
N 120 + 
( • .. + + + .. 
m 100 

* 
+ 

g + + 
r 80 + 
I + 
d 60 + + • 1 + + 
) 40 + + 

+ + + 
20 + 

o 
o 5 10 15 20 25 30 35 

Ortalama işitme Kaybı (desibel) 

r=0.316 t=2.65 p<0.001 

Şekil vı Dialize girmeyen kr. böbrek yetmezlikli hastalard~ 
BUN ile sol kulak ortalama işitme kaybı arasındakı 
lineer regresyon analizi ve serpiştirme diagramı. 
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45 

• 
35 + 

30 + + 

25 + + + 

20 + + 

. 15 + + 

10 + + + 

5 + + 

o 5 10 15 20 25 30 35 
Sol Kulak Ort. işitme Kaybı (desibel) 

r=0.921 t=48.5 p<0.001 
Şekil Vll Dialize girmeyen kr. böbrek yetmezlikli hastalarda; 

sağ kulak ortalama işitme kaybı ile sol kulak ortalama 
işitme kaybı arasındaki lineer regresyon analizi ve 
serpiştirme diagramı. 

65 + 
60 

+ + + 
55 + 
50 * + + 
45 + 
40 

35 + + 
30 + 

25 + 

20 

15 
5 10 15 20 25 30 35 

Ortalama işitme Kaybı(Desibel) 

r=0.514 t=3.23 p<0.001 
Şekil Vlll : Dialize giren kr. böbrek yetmezlikli hastalarda; dializ 

öncesi yaş ile sağ kulak ortalama işitme kaybı 

arasındaki lineer regresyon analizi ve serpiştirme 
diagramı. 
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Dialize giren kr. böbrek yetme~likli hastalarda; dializ sonrası 
yaş-sağ .k.o.i.k., yaş-sol.k.o.i.k., Hb-sağ .k.o.i.k., Hb-sol.k.o.i.k., 
K+-sağ·k.o.i.k., K+-sol.k.o.i.k., P+s-sol.k.o.i.k., sağ.k.o.i.k.-sol.k.o.i.k. 
arasında istatistiksel olarak çok önemli pozitif korelasyonlar var. 
{p<0.001) 

Dialize giren kr. böbrek yetmezlikli hastalarda; dializ sonrası 
Hct-sağ.k.o.i.k., Hct-sol.k.o.i.k., Ca++-sol.k.o.i.k. arasında istatistiksel 
olarak az önemli ve önemli pozitif korelasyonlar gözlendi (sırasıyla; 
p<0.05, p<0.05, p<0.01 ). 

65 + 
60 + + + 
55 

+ 
v 50 + + + + 
a 45 + 

ı 40 

35 + + 

30 + 

25 + 

20 

15 
5 10 15 20 25 30 35 40 

Ortalama işitme Kaybı(DesibeQ 

r=0.531 t=3.38 p<0.001 . . 
Şekil IX : Dialize giren kr. böbrek yetmezlikli hastalarda; dıalız 

öncesi yaş ile sol kulak ortalama işit~e. kaybı 
arasındaki lineer regresyon analizi ve serpıştırme 
diagramı. 
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160 

+ + + 
140 + + 

+ 
120 

+ + 
+ + + 

100 + 

80 + + 

60 

+ 
40 

5 10 15 20 25 30 35 40 
Ortalama işitme Kaybı(DesibeQ 

r=0.015 t=0.08 p>0.05 
Şekil X Dialize giren kr. böbrek yetmezlikli hastalarda; dializ 

öncesi BUN ile sol kulak ortalama işitme kaybı 
arasındaki lineer regresyon analizi ve serpiştirme 
diagramı. 

160 

+ + 
+ 

140 * + 
120 + 

* + 

100 + 

80 • 
60 

+ 
40 

5 10 15 20 25 30 35 
Ortalama işitme Kaybı(Desibel) 

r=0.239 t=i .32 p>0.05 

Şekil XI Dialize giren kr. böbrek yetmezlikli hastalarda; dializ 
öncesi BUN ile sağ kulak ortalama işitme kaybı 

arasındaki lineer regresyon analizi ve serpiştirme 

diagramı. 
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35 + 

30 + + + + 

25 + + 

20 + + 

15 

10 

5 
5 10 15 20 25 30 35 40 

Sol Kulak Ort. işitme Kaybı(Desibel) 

r=0.561 t=3.66 p<0.001 

Şekil Xll : Dialize giren ·kr. böbrek yetmezlikli hastalarda; dializ 

öncesi sağ kulak ortalama işitme kaybı ile sol kulak 

ortalama işitme kaybı arasındaki lineer regresyon 

analizi ve serpiştirme diagramı. 

Kontrol grubundaki tamamen normal vakalarda; Hct-sol.k.o.i.k., 

BUN-sağ.k.o.i.k., BUN-sol.k.o.i.k., Kreatinin-sağ.k.o.i.k, Kreatinin-sol.k.o.i.k, 

N a+-sağ .k.o.i.k., Na+-sol.k.o.i.k., K+-sağ.k.o.i.k., K+-sol.k.o.i.k., 

Ca++-sağ.k.o.i.k., Ca++-sol.k.o.i.k., arasındaki ilişki istatistiksel olarak 

anlamlı değildi (P>0.05). 
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Kontrol grubunda; yaş-sağ.k.oJ.k., yaş-sol.k.o.Lk., Hct-sol.k.o.i.k., 

P +3-sol.k.o.i.k., P+3_sağ .k.o.i.k., sağ .k.o.i.k.-sol.k.o.i.k. arasında 

istatistiksel olarak az önemli, önemli ve çok önemli pozitif 

korelasyonlar gözlendi (sırasıyla; p<0.05,p<0.05, p<0.01, p<0.01, p<0.001, 

p<0.001 ). 

16 + 
K 
r 15 + e + a 14 + + 
t 
i 13 + + 
n 
i + 
n 12 
( + + m 11 + g 
r 10 / + 
d 

9 1 + ) + 
8 

35 5 10 15 20 25 30 
Ortalama işitme Kaybı(Desibel) 

r=0.192 t=1.05 p<0.05 

Şekil Xlll : Dialize giren kr. böbrek yetmezlikli hastalarda; 
dializ öncesi kreatinin ile sağ kulak ortalama 
işitme kaybı arasındaki lineer regresyon 
analizi ve serpiştirme diagramı. 
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16 + 
K 
r 15 + e 
a 14 + + 
t + 
i 13 + +· 
n +· 
i + 
n 12 
( + 
m 11 + 
g + 
r 10 I + 
d 
1 9 
) 

+· + 
8 

5 10 15 20 25 30 35 40 
Ortalama işitme Kaybı(Desibel) 

r=0.177 t=1.42 p<0.05 
Şekil Xll : Dial.ize giren kr. böbrek yetmezlikli hastalarda; dializ 

öncesi kreatinin ile sol kulak ortalama işitme kaybı 
arasındaki lineer regresyon analizi ve serpiştirme 
diagramı. · 



5. TARTIŞMA 

Sistematik sonuçlar doğuran kronik böbrek yetmezliği ortaya 

çıkardığı; anjiopati, nöropati ve retinopatinin yanısıra; sensörinöral 

tipte işitme kaybına da neden olmaktadır. 1989 yılı içerisinde Atatürk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dializ merkezine müracaat eden, kronik 

böbrek yetmezliği tanısı konmuş olan hastalarda; ortaya çıktığını 

gördüğümüz sensörinöral tipteki işitme kaybı literatür taranarak 

tartışılacaktır. 

Kronik böbrek yetmezlikli hastalardaki işitme kaybı bu yüzyılın 

başlarından beri hekimler tarafından fark edilmiştir. Literatürde; böbrek 

hastalıklarının dört değişik tipinde işitme kaybı ile ilgili yazılar 

yayınlanmıştır.{52} 

1- i) Konjenital Ailesel Nefrit ve Sensörinöral işitme Kaybı 

Alport Sendromu (Alport 1927, Mc Donald 1978) 

ii) Herrman Sendromu (İlerman ve ekibi 1964) 

iii) Belli Genetik ve Konjenital Non-Alport Otonefropatileri 

( Bergstrom ve ekibi 1979, Rosenberg ve ekibi 1970) {53
} 

il- Eritromisin, Aminoglikozidler ve Diüretiklere bağlı Renal, 

Koklear ve Vestibüler bozukluklar 

( Quick 1976, Fee 1980, Thompson ve ekibi 1980)(54,55,
55

) 

111- Böbrek transplantasyonu sonucu oluşan işitme kaybı 

( Mc Donald ve ekibi 1978, Mitscke ve ekibi 1978, Quick 1976)(
54

) 

iV- Hemodializ ve Peritondializle tedavi edilen Üremik hastalarda 

görülen işitme kaybı ( Bergstrom ve ekibi 1973,Jhonson ve Mathog 1976, 

Rizyi ve Holmes 1980)(4,57,58) 
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Çalışmamıza dahil ettiğimiz 49 kronik böbrek yetemzlikli hastanın 

23 tanesinde (0/o46) işitme kaybı tesbit edildi. 1960 yılından sonra 

literatürde mevcut birkaç çalışmada bu oran °/o28, Oda ve. Bergstrom gibi 

araştırmacıların yaptığı çalşmalarda ise o/o40 olarak bulunmuşturJ4 • 11 > 

Dialize girmeyen 33 hastanın 14 'ünde (%42), dialize giren 16 hastanın 

9'unda (0/o56) sensörinöral işitme kaybı mevcuttu. Öte yandan Kligerman 

ve ekibinin(59} 1981 yılında 67 hastayı ·kapsayan çalışmasında ise; 

dialize girmeyen hastalarda bu oran °/o44,· dialize giren hastalarda ise 
0/o54 olarak tesbit edilmişti. 

Kronik böbrek yetmezlikli hastaların yaşa göre dağılımında : 

Dialize girmeyen grupda; 20.:.59 yaş grubunda yüksek insidans 

görülmektedir. (28 hasta 0/o84,9 ) Bu grup içerisinde de; 50-59 yaş grubu 

16 hasta (0/o32), 30-39 yaş grubu 1 o hasta (0/o21) ile hasta sayısının en 

yoğun olduğu gruplar idi.Yaş ile sağ kulak, yaş ile sol kulak ortalama 

işitme kayıbları arasında istatistiksel olarak çok önemli bir pozitif 

korelasyon mevcut idi (p <: 0.001 ). 

Dialize giren grupda da; 30-59 yaş grubunda yüksek insidans 

mevcut idi.(13 hasta 0/o81,25) Bu grup içerisinde de; 50-59 yaş grubu 7 

hasta (o/043.75), 30-39 yaş grubu 3 hasta (0/o18.75) ve 40-49 yaş grubuda 3 

hasta (0/o 18.75) ile kendi içerisinde hasta sayısının en yoğun ·olduğu 

gruplar idi. Dializ öncesi ve dializ sonrası; dialize girmeyen kronik 

böbrek yetmezlikli hastalar grubunda olduğu gibi, yaş ile sağ kulak, yaş 

ile sol kulak ortalama işitme kayıbları arasında;aynı şekilde 

istatistiksel olarak çok önemli bir pozitif korelasyon mevcut idi. 



tönce1=3.23 tönce2=3.38 

tsonra1=3.12 tsonra2=3.68 
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P önce1 < 0.001 p önce2 < 0.001 

Psonra1 < 0.001 Psonra2 < 0.001 

(1 = Sağ kulak-yaş, 2= Sol kulak-yaş) 

Çalışmamızda; kronik böbrek yetmezlikli hastalarda insidansın 

20-59 yaş grubunda giderek artması ve sağ ve sol kulak ortalama işitme 

kaybı ile istatistiksel olarak paralel pozitif bir korelasyon göstermesini, 

bölgenin sosyo-ekonomik yapısının yanı sıra; 

* Bilgisizce alınan diüretiklerin neden olduğu ani sıvı kayıbları, 

* Eritromis~n ve Aminoglikozidler gibi; Nefro-ototoksik ilaçların 

yanlış kullanımı, 

* Su alım azlığı, 

* İnfeksiyon, 

* Hipertansiyon krizleri, 

* Metabolik nedenler, 

* Hijen, 

* iklim gibi nedenle.re bağladık. Nitekim klasik bilgilerde de bu 

nedenler sorumlu ol~rak gösterilmektedir. (GO) 

Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda; bütün yaş gruplarında erkek 

hastaların lehine olan insidans yüksekliği 50-59 yaş grubunda tersine 

dönmektedir; dialize girmeyen kronik böbrek yetmezlikli hastalarda 

50-59 yaş grubunda 5 hasta (0/o15.2) erkek iken, 6 hasta (0/o18.2) kadın idi. 

Dialize giren kronik böbrek yetmezlikli hastalarda ise; 50-59 yaş 
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grubunda 3 hasta (0/o 18. 75) erkek olmasına karşın, 4 hasta (0/o25) kadın 

idi.50-59 yaş grubunda görülen; kadın erkek arasındaki bu.ters orantının 

nedeni; kronik böbrek yetmezliğini agreve eden nedenlerin yanı sıra, 

bölgedeki evlilik yaşının küçük olması, doğum ve düşük sayısının fazla 

olması, doğumun bilgili ellerde gerçekleştirilmemesi ve Hijen ile izah 

edilebilir. Nitekim fakültemizde San ve ekibinin yaptığı çalışmalarda da 

benzer sonuçlar elde edilmiştirJ61) 

Fizyolojik olarak; böbrek ve koklea'da; açık olarak fonksiyonel 

benzerlikler mevcuttur. Böbrek; vücut sıvılarının kimyasal yapılarının 

, sabit tutulma fonksiyonu için mevcut olan bir organdır. Glomerüller; 

tubuluslar ve böbrek damar sistemi bu fonksiyonları yerine getirmek için 

farklılaşmışlardır. Koklear endolenf; benzer elerktrolit yapısı ile 

ekstrasellüler bir sıvıdır. Sadece kan parametrelerinin sıkıca kontrol 

edilmesi ile, endolenf'in hacmi ve iyonik birleşimi regüle edilebilir. 

Böbrek tubulus hücrelerinin; idrardan sodyum absorsiyonu için bir 

konsantransyon farkı oluşturarak, voltaj farkını sabit tutan potasyum 

pompası gibi bir mekanizmaya sahip olduğu bugün artık oldukça iyi 

bilinmektedir. Endolenf; yüksek potasyum, düşük sodyum konsantrans

yonuna sahip ekstrasellüler bir sıvıdır. Kandan basit difizyon imkanı 

.olmadığı için, elektrolit dengesini sabit tutmada sodyum-potasyum 

pompasına ihtiyaç vardır. Hücre membranından geçen; sodyum ve 

potasyum transportunun olduğu her yerde Magnezyuma bağımlı ATP'azın 

bu organlarda yüksek aktivitede olacağı kabul edilmelidir. Kantitatif 

Sito-kimya çalışmaları; stria vaskülaris'de benzer enzim sisteminin 

varlığını göstermiştir. Mitokondriaların bol olarak bulunduğu her yerde 
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belirgin bir yüksek ATP'az aktivitesi mevcuttur. Bu özellik stria 

vaskülaris ve böbrek tubulus hücrelerinde açıkca belirgindir. 

Çalışmamızda ele aldığımız dialize girmeyen kronik böbrek 

yetmezlikli hastalarda; BUN-sağ .kulak ortalama işitme kaybı, BUN-sol. 

kulak ortalama işitme kaybı, kreatinin-sağ kulak ortalama işitme kaybı, 

kreatinin-sol kulak ortalama işitme kaybı arasında çok önemli pozitif 

korelasyonlar mevcut idi : 

tBUN-sağ=2.57 tBUN-sol ::3.05 ı p BUN-sağ < 0.001 p BUN-sol < 0.001 

tKrea-sağ=2.5 tKrea-soı=2.9 . ' P Krea-sağ < 0.001 P Krea-sol < 0.001 

Kligerman ve arkadaşlarının 1981 de yaptıkları çalışmadan farklı 

olarak J.C LUCIEN ve ekibinin(62) yaptığı bir çalışmaya benzer şekilde; biz 

de kronik böbrek yetmezlikli hastalarda; BUN-sağ kulak ortalama işitme 

kaybı, BUN-sol kulak ortalama işitme kaybı, kreatinin-sağ kulak 

ortalama işitme kaybı, kreatinin-sol kulak ortalama işitme kaybı 

arasında çok önemli pozitif korelasyonlar tesbit ettik. 

Sağ kulak ile sol kulak ortalama işitme kaybı arasında tesbit 

edilmiş olan çok önemli pozitif korelasyon ise; (t=48.5 p<<0.001) kronik 

böbrek yetmezliğinde hadisenin sistemik olduğunu, bilateral olarak 

işitme organının etkilendiği şeklinde değerlendirdik. 

Çalışmamızda; dialize giren kronik böbrek yetmezlikli hastalarda; 

dializ öncesi değerler ile dializ sonrası değerler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark saptanamadı. Onun için dialize giren kronik böbrek 
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yetmezlikli hastalarda var olan sensörinöral işitme kaybı için dializi 

suçlamak yanlış olur. Oluşan işitme .~aybından; kronik böbrek 

yetmezliğinde vücutta biriken metabolitlerin ve uygulanan dializ 

yönteminin sorumlu olduğuna inanıyoruz. Literatürde bizimle aynı 

düşünceyi paylaşan çalışmalar bulunmaktadır.(63) 

Vasküler kollaps ataklarını takiben işitme kaybı yakınmaları olan, 

dialize giren kronik böbrek yetmezlikli hastaların büyük bir kısmında; 

dializ sırasında hipotansiyon ve amboli atakları sorun olarak karşımıza 

çıkmaktadır.(11 •54 •57) Perlman ve ekibinin iç kulağın damar sistemi ile 

ilgili yaptığı çalışmada; bu hastaların bazılarında, bilahere işitmenin 

kısmen veya tamamen geriye geldiği tesbit edilmiştir. Myokard 

infarktüsü, vazovagal atak ve şok benzeri bir çok durumda da 

hipotansiyon oluşur. Fakat bu hastalarda işitme kaybı şikayetleri 

görülmemiş ve tesbit edilmemiştir. iç kulak vazomotor sisteminin 

kararlı olduğu ve otonom sinir sisteminden etkilenmediği deneysel· olarak 
gösterilmiştir. (64) 

Dialize giren kronik böbrek yetmezlikli hastaların; dializ öncesi 

istatistiksel değerleri ile dializ sonrası istatistiksel değerleri arasında 

anlamlı bir fark olmadığı için, bulgular bölümünün tersine bu bölümde 

.sadece dializ sonrası değerleri literatür ışığında tartışacağız. 

Dialize giren kronik böbrek yetmezlikli hastalarda; dializ sonrası 

yaş-sağ kulak ortalama işitme kaybı, yaş-sol kulak ortalama işitme 

kaybı, Hb-sağ kulak ortalama işitme kaybı, Hb-sol kulak ortalama işitme 

kaybı, BUN-sağ kulak ortalama işitme kaybı, BUN-sol kulak ortalama 

işitme kaybı, kreatinin-sağ kulak ortalama işitme kaybı, kreatinin-sol 
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kulak ortalama işitme kaybı, K+-sağ kulak ortalama işitme kaybı, K+-sol 

kulak ortalama işitme kaybı, sağ kulak ortalama işitme kaybı-sol kulak 

ortalama işitme kaybı arasında çok önemli istitistiksel pozitif 

korelasyonlar tesbit edildi.(p<0.001) Ca++ ile sağ kulak ve Ca++ ile sol 

kulak ortalama işitme kayıbları arasında az önemli istatistiksel pozitif 

korelasyon mevcut idi.(p sa~ <0.025 p so~ <0.05) 

Dialize ·giren ve girmeyen kronik böbrek yetmezlikli hastalarda; Hb 

ile sağ ve sol kulak ortalama işitme kaybı arasındaki çok önemli ilişki 

literatürde benzer çalışmalarla desteklenmektedir.Hildesheimer ve ekibi 

(B); koklear hipoksiyi araştırmak için hayvan modelleri geliştirdiler. Bu 

çalışmalara göre a.basillaris ve a.vertebralisdeki tıkayıcı tipdeki tek 

taraflı değişikliklerin ve diğer metebolik değişiklikler sonucu oluşan 

hipoksinin koklea'nın aksiyon potansiyeleni değiştirdiği ve iç kulakta 

patoloji'ye neden olduğu, sonuçta da işitme kaybı oluşturduğu ortaya 

konulmuştur. 

Çalışmamızda dialize giren kronik böbrek yetmezlikli hastalarda 

BUN ile sağ ve sol kulak ortalama işitme kaybı arasındaki çok önemli 

ilişki; literatürde daha önceki benzer çalışmalarda olduğu gibi Arieff Al 

ve ekibi tarafından şu şekilde izah edilmektedir. (SS) Serum üre 

seviyesindeki hızlı düşme sonucunda hipoosmolar serum oluşur. Bunun 

yanında metabolik asidoz da BOS ve beyin dokusunda; "ldiojenik molekül" 

ler de fazlaca birikir. Bu olaylar sonucu oluşan osmotik denge farkına 

bağlı olarak beyinin intrasellüler ve interstisyel alanlarına sıvı sızması 

olur "Zıt Üre Sendromu". Neticede de ansefalopati oluşur. Buna benzer bir 
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olayında iç kulakta olduğuna inanılmaktadır. Dializ sırasında; kanda 

ürenin hizla temizlenmesi sonucu hipoosmolar bir serum . oluşur. Bu: da; 

stria vaskülaris de, titrek tüylü hücrelerde ve destek hücrelerinde; 

intrasellüler ve ekstrasellüler sahada ödem sıvısının yayılmasına neden 

olur. Sıvı aynı zamanda perilenfin vasküler ·bölümüne de yayılır. Bu 

hücresel ödem; titrek tüylü hücrelerde ve stria vaskülaris ·de işitme 

fonksiyonunu meydana getiren hücrelerin çalışmasını engeller. Bunun 

sonucunda da işitme kaybı oluşur. 

Strial disfonksiyon selektif iyon transportunu yapamaz, endolenf 

azalması sonucu Reissner membraninda kolaps oluşur. Bu durum daha 

sonra oluşan metabolik değişikliklerle stabilize edilirsede, ·hücresel 

fonksiyonların geriye dönmesi; ödemin işitme fonksiyonunu yerine 

getiren hücrelerde oluşturduğu hasara bağlıdır. işitme ya parsiyel ya da 

tam olarak geri gelebilir. Yarsin ve ekibi; hiponatremili hastalarda; dializ 

sonrası işitme kaybı tesbit ettiklerini yayınlamışlardır. Fakat bu 

düşünce bizim çalışmamızda olduğu gibi diğer çalışmalarla da 

desteklenmemektedir. (B,66) 

Dialize giren kronik böbrek yetmezlikli hastalarda; 

elektrolitlerden Na+ ile sağ kulak, Na+ ile sol kulak ortalama işitme 
kaybı arasında anlamlı bir korelasyon (p> 0.05) olmamasına karşın K+ ile 

sağ kulak ve K+ ile sol kulak ortalama işitme kaybı arasında çok önemli 

bir pozitif korelasyon mevcut idi (p<0.001 ). Bu dializ öncesi korelasyon 

değerleri ile tezat teşkil ediyordu. 
Çalışmamızda tesbit ettiğimiz dialize giren kronik böbrek 

yetmezlikli hastalarda; dializ öncesi ve dializ sonrası işitme kaybı ile 
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Na+ ve K+ korelasyonları arasındaki mevcut ters ilişkinin dializ 

yöntemlerinden kaynaklandığına inanmaktayız. Bu ters ilişkiyi 

açıklayacak bilgiyi literatür taramasında bulamadığımız için bu sonuca 

vardık. 

Çalışmamızda postmortem araştırmalar yapılmamıştır. 1975 

yılında yapılan kronik böbrek yetmezlikli hastaların temporal kemik ve iç 

kulakları ile ilgili birkaç çalışmada tesbit edilen önemli patolojik 

değişiklikler şunlardır; 

i) Stria vaskülaris ve Hensen hücrelerinde ödem 

ii) Tektoriyal membrandaki azalma 

iii) Koklea ve Sakkulus 'daki kollapsdır. Bu değişiklikler 

oluşan osmolar değişikliklerin sebebini açıklamaktadır.{G7) 

Hemodializ ve böbrek transplantasyonu; stria vaskülaris ve 

vestibüler duysal organları etkileyip, iç kulak sıvılarının kimyasal 

yapılarını değiştirerek, odio-vestibüler semptomlar oluştururlar. 

Hemodialize bağlı elektrolit dengesizliği, ototoksik ilaçların etkileri, 

tekrarlanan hemodializ sonrası oluşan osmotik değişiklikler, vasküler 

hasarlar ve· immünolojik faktörler olası açıklamaları içerirJGS) 



6.SONUÇLAR 

·· · · Yaşları; 14-73 arasında değişen 28 erkek; 21 ·kadın ,49 kronik 

·böbrek yetmezlikli hastanın yapılan odiyolojik tetkiklerinde aşağıdaki 
sonuçlar elde edilmiştir. 

1- Çalışmamıza dahil ettiğimiz kronik böbrek yetmezlikli 

hastaların °/o46 'sında sensörinöral işitme kaybı tesbit edildi. Bu oran 

dialize girmeyenlerde 0/o42, dialize girenlerde ise o/o56 olarak bulundu. 

2- Kronik böbrek yetmezliği ile odiyolojik bulgular arasında; 
biyolojik yaş göz önüne alındığında istatistiksel yönden bir uygunluk 
mevcuttur. 

3- 50-59 yaş grubu hastalar; ortalama işitme kaybı seviyeleri 

yönünden kronik böbrek yetmezlikli hastalar içerisinde en yüksek 

insidansa sahiptir. Tüm yaş gruplarında erkeklerin lehine olan insidans 

yüksekliği bu yaş grubunda kadınların lehine bozulmuştur. 

4- Dialize girmeyen kronik böbrek yetmezlikli hastalar ile kontrol 

grubu arasında işitme kaybı yönünden çok önemli bir fark mevcuttur. 

5- Dialize giren kronik böbrek yetmezlikli hastalar ile kontrol 

grubu arasında işitme kaybı yönünden çok önemli bir fark görülmüştür. 

6- Dialize girmeyen kronik böbrek yetmezlikli hastalar ile dialize 

giren kronik böbrek yetmezlikli hastalar arasında çok önemli bir 

istatistiksel fark vardır. 

7- Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda; dializ öncesi ve dializ 

sonrası işitme kaybı arasında anlamlı fark görülmemiştir. 

8- Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda; düzenli· olarak dialize 

giren hastalarla, düzenli olarak dialize girmeyen hastalar arasında 

işitme kaybı yönünden az anlamlı bir ilgi gözlenmiştir. 
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9- Yukarda belirtilen sonuçlar; Kronik Böbrek Yetmezliğinde ortaya 

çıkan kokleo-vestibüler bulguların kronik böbrek yetmezliği yaşı yerine, 

kişinin biyolojik yaşı ile uygunluk gösterdiğini, ortaya çıkan odiyolojik 

bulguların ise koklear sistem patalojisine bağlı Qlduğ unu 

düşündürmüştür. 

1 O- Dialize giren kronik böbrek yetmezlikli hastalarda; mevcut 

iş itme kaybı ve dializ sırasında ortaya çıkan~Jş itme ile ilgili 
\ 

yakınmalardan dializin sorumlu olmadığı kanaatindeyiz. Hastalık 

sırasında vucütta biriken metabolitlerin; korti organınmdaki işitme ile 

ilgili hücreleri ve iç kulak damar sistemini etkilemesinin sorumlu 

olduğu sonucu ortaya çıkartılmaktadır. 
..,:, 

·~· i i 

~ .. 1 

..... , 
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6.1. ÖZET 

Bu çalışmada; kontrol grubunu teşkil eden yaşları 16-:-75 arası, yaş 
ortalaması; 36.7 ± 19.3 yıl olan 9 erkek, 6 kadın 15 normal kişi ile yaş
ları 14-73 arası, yaş ortalaması; 41.4 ± 15.8 yıl oİan 19 erkek, 14 kadın 
33 dialize girmeyen ve yaşları 15-65 a·ra~ı, yaş ortalaması; 45.7 ± 13.6 

yıl olan 9 erkek,7 kadın dialize giren; toplam 49 kr. böbrek yetmezlikli 

hasta incelendi (Dialize giren hastalarda dializ öncesi .ve son.rası ayrı 
olarak). işitme sistemi 125 Hz'den . 8000 Hz frekansa kadar arı ses 

odiyometri ve timpanometri kullanılarak değerlendirildi. 
. . 

Dialize girmeyen kr. bÖbrek yetmezlikli hastalarda 0/o42, dialize 
. . 

girenlerde o/o56 tüm hastalarda ise 0/o46 senrsörinöral işitme kaybı bulun-

du. Kr. böbrek yetmezliği ile yaş arasında anlamlı bir ilgi tesbit edildi. 

50-59 yaş grubunda ki hastalar; ortalama işitme kaybı yönünden kr. 

böbrek yetmezlikli hastalar içerisinde en yüksek insidansa sahipti. Tüm 

yaş gruplarında erkeklerin lehine olan bu insidans yüksekliği; 50-59 yaş 

grubunda kadınların lehine idi. 

Dialize giren kronik . böbrek yetmezlikli hastalar ile Dialize 

girmeyen kr. böbrek yetmezlikli hastalar ve kontrol grubunun ortalama 

işitme seviyeleri yönünden karşılaştırılmasında; çok önemli bir 

istatistiksel pozitif korelasyonun varlığı görüldü. Kr. böbrek yetmezli

ğinde ortaya çıkan odiyolojik bulguların koklear sistem patalojisine bağlı 

olduğu düşünülmüştür. Dialize giren kronik böbrek yetmezlikli hastalarda 

ki mevcut işitme kaybı ve dializ sırasındaki işitme ile ilgili yakınma

lardan; dializ yerine hastalığın bizati kendisinin ve uygulanan dializ 

yönteminin sorumlu olduğu sonucuna varıldı. 
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