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GİRİŞ VE AMAÇ 

Akut otitis media çocukluk çağının sık görülen bakteriyel bir enfeksiyonudur. Otitis 

media tüm dünyada ve bilti.in yaşlarda görlilmekle beraber özellikle çocukluk çağında 

yoğunluk kazanır. İnfantlar ve kUçük çocuklar otitis mcdia gelişimi için en yUksek 

risktcdirlcr. 6-36 aylardaki ve 4-6 yaşlardaki piklerle beraber insidans hızı % 15-20 dir(l). 

Boston'da hayatın ilk yılı içinde yapılmış muayenehane vizitlerini kapsayan 17.000 vakalık 

bir araştırma hastalık vizitlerinin yaklaşık üçte birinde ve bütün muayenehane vizitlerinin 

beşte birinde otitis media tanısı konduğunu ortaya koymuştur. Genel anestezi gerektiren ve 

çocuklarda uygulanan en sık cerrahi prosedürlerden olan miringotomi ile timpanostomi tüpü 

konması ve halen çocuklarda yapılan en sık major cerrahi prosedür olan tonsillektomi ve 

adeneidektomilerin çoğu otitis medianın önlenmesi içindir<2>. ABD'de otitis media pediatrik 

hastalarda solunum sistemi enfeksiyonlarından· sonra çocukluk çağının en sık rastlanan . 

hastalığıdır< 1 .3>. 

Akut otitis media kendi bölgemizde de en sık karşılaştığımız hastalıklardan biridir. 

Hastalığın bölgemizdeki sıklığını araştırmak için 1 Ocak 1989 ve 31Aralık1989 tarihleri 

arasında polikliniğimize müracaat eden bir yıllık poliklinik hastalarının dökilmilnU yaptık. Bir 

yıi içinde muayene edilen toplam 12 390 hastadan 1282 sine(% 10.34) otitis media tanısı 

konmuştu ve sıklık bakımından ÜSYE ve AGE den sonra üçUncU sırada geliyordu. 

Bu kadar sık görülmesine karşılık ktiçUk çocuk ve infantlarda otitis medianın doğru 

tanısı sıklıkla zordur(4,5). Hastalığın spesifik bir laboratuvar bulgusu yoktur. Tam başlıca 

hastanın semptomlarına ve otoskopik bulgulara dayanılarak konur<6>. Semptomlar kulak 

hastalığına işaret edebilir fakat sıklıkla belirsiz, kolayca yorumlanamaz şekildedirler veya 

semptom yoktur(6,7). Ayrıca ilk epizodların hemen hemen yarısında ebeveynler otitis 

medianın semptomlarını anlayamazlar<4>. Her ne kadar otoskopik tanı bi.iylik çocuklarda 

dikkatli ve deneyimli kişilerce yapıldığı zaman geçerli iscde, subjektif bir ınetoddur(8), İnfant 
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ve küçük Çocuklarda kesin bir tanı sağlamayabilir. Kulak zarında saklı patolojik değişiklikleri 

(retraksiyon veya şişkinlik, renk değişikliği, translusensi kaybı gibi) küçük çoçuk ve 

infantlarda değerlendirmek zordur<5>. Çünkü bunlarda timpanik membran hem daha küçük 

hem daha kalındır. Dolayısiyle membran gerisinde saklı patalojileri daha az yansıtır. 

Tecrübeli hekimler bile bazen kulak zarı bulguları ve bunların anlamı ile ilgili olarak emin 

olmayabilirler veya birbirleri ile aynı fikirde olmayabilirler<5). 

Diğer taraftan gecikmiş tanı ve tedavinin yaratacağı iltihabi komplikasyonların yanısıta 

işitme kaybının yarattığı tehlikelerde küçüksenmeyecek türdendir. İşitme kaybı, çocuğun; dil, 

ruhsal gelişim ve cognitive fonksiyonlarında bozulma ile sonlanabilir<1). 

Sonuç olarak en azından küçük çocuk ve infantlarda tanıda yardımcı olacak objektif 

test cihazlarına ihtiyaç olduğu söylenebilir. 

Orta kulak hastalıklarının tanısında son zamanlardaki en önemli gelişme "electro 

acoustic impedance bridge" olmuştur<9>. Bu cihaz fiziksel özelliklere ve orta kulak yapılarının 

davranışına dayanarak orta kulak fonksiyonlarının objektif değerlendiıilmesini sağlar(5). 

İmpedance testi basit, hızlı, atravmatik ve belkide en önemlisi objektif bir testtir. Hastanın 

volenter katılımı gerekmez ve klinik kullanım için fazla deneyim gerektirmez. 

Biz, akut otitis media tanısında klasik yöntemlerle timpanometrik test sonuçlarını 

karşılaştırarak tanı koydurucu değerini araştırmayı ve tanı koymada bir değere sahip ise 

kliniğimizde rutin kullanım için yerleştirmeyi çalışmamızın amacı olarak tespit ettik. 
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GENEL BİLGİLER 

İNFANT VE ÇOCUKLARDA OTİTİS MEDİA 

TANIMLAR 

Otitis media orta kulağın inflamasyonu olarak tanımlanır. Aşağıda gösterildiği gibi 

sınıflandınlmıştıı-<I0,11), 

Akut Süpüratif Otitis Me~ia (Akut Pürülan Otitis Media, Akut Otitis Media) Aktit 

otitis media, ani başlangıcı ve bunu takibeden kısa seyri ile klinik olarak tanınabilen orta 

kulağın bir enfeksiyonunu gösterir. 

Sekretuar Otitis Media (Seröz Otitis Media, Effüzyonlu Kronik Otitis Media, 

Nonsüpüratif Otitis Media, Catarrh, Serotympanum, Mucoid Otitis Media, Mucotympanum) 

Sekretuar otitis media intakt bir timpanik membranın arkasında akut belirti ve bulgular 

olmaksızın orta kulak effüzyonunun bulunduğunu ifade eder. Bu kapsamlı terim otitis 

medianın, non süpüratif veya klinik olarak non infeksiyöz formunu gösterir. 

Kronik Süpüratif Otitis Media (Kronik Otitis Media) Kronik silpilratif otitis media 

orta kulaktan gelen ve perfore bir timpanik membrandan geçerek akan kronik bir akıntıyı . 
tanımlar. Akıntı, aktif bir klinik enfeksiyona işaret eder. Akıntı olmaksızın, bir perforasyon 

infeksiyonun inaktif bir aşaması olabilir. 

EPİDEMİYOLOJİ 

Akut otitis medianın insidansına etki eden en önemli ekstrinsik faktör mevsimsel 

değişmelerdir. Hastalık, nonbakteriyel respiratuar hastalıkların en sık olduğu soğuk aylar 

boyunca en sık görülilr. En düşük hız sıcak yaz aylannda tespit edilir. Viral respiratuar 

enfenksiyonlar akut otitis media epizodlarının çoğuna öncülük eder veya onunla bir arada 

bulunur. Bu tip infeksiyonlar hazırlayıcı etken olarak düşünülebilir. Çünkil otitis media 

epizodlarının çoğunda orta kulakta bakteriel etkenler bulunur<7,9,12,13). 
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Akut otitis media gelişmesinde rolU olan en önemli faktörlerden birisi yaştır. İnfantlar 

ve küçük çocuklar otit gelişmesi bakımından en yilksek risk altındadır03). Otitis media 

hayatın ilk iki yılı boyunca en prevalandır ve yilksek bir prevalans hızını okul öncesi yıllar 

boyunca da devam ettirirC7). 

Otitis medianın çocuklardaki prevalans hızı % 15 ila % 20 arasında tahmin 

edilmektedir. Bununla beraber 6 yaşından sonra hastalığın insidans ve prevalans hızı yaşın 

bir fonksiyonu olarak düşmeye meylederC9). Hastalık erişkinlerde seyrektir. Bu yaş 

dağılımının sebebi tam olarak bilinmiyor. Birden çok sebebe bağlı olması muhtemeldifC13), 

İnsidans hızı eskimolarda, kızılderililerde, diişük sosyo-ekonomik gunıp üyelerinde 

yarık damak veya diğer Croniofacial anomalisi olan çocuklarda (örn Down Sendromu) 

yUksektir. Erkeklerde kadınlardan beyazlarda siyahlardan daha yüksektir<6,9,12), 

PATOGENEZİS 

Otitis media ve ilişkili durumları olan hastaların büyük bir çoğunluğunda Eustachi tilp 

fonksiyon bozukluğu vardır veya geçmişte böyle bir bozukluk geçirmişlerdir. 

BluestoneC9) tarafından gözden geçirilip tartışıldığı gibi Eustachi tüpilnün başlıca Uç 

fonksiyonu vardır: Orta kulağı nazofarengeal sekresyonlardan koruma, orta kulakta üretilen 

sekresyonların nazofarenkse drenajı ve external kulaktaki hava basıncı ile eşitlemek için orta 

kulağın ventilasyonu. Bunlardan belkide en önemlisi ventilasyondur. Noımal şartlar altında 

Eustachi tüpil vasıtasıyla nazofarenksten sağlanır. Bu ventilatuar surecin herhangi bir nedenle 

kesilmesi orta kulak mukozası için bir travma oluşturur. Mukosilier transport sisteminin 

bozulması,sekretuar metaplazi ve intra timpanik likit birikimini de kapsayan kompleks bir 

inflamatuar cevabı başlatırC14,15,16,17), 

Eustachi tilp obstriksiyonu önceden mevcut olmadan orta kulak enfeksiyonunun 

gelişip gelişemiyeceği bilinmiyor şayet gelişirse infeksiyorı muhtemelen hem inflamatuar 

ödem hem de orta kulak sekresyonlannın birikimi nedeniyle çabucak tubal obstriksiyona yol 
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açacaktrrC7). 

Yüksekten uçma ve derin sulara dalma olaylarında olduğu gibi atmosferik basınçta ani 

değişmeler, akut allerjik bir fenomen'de tüpler de obstriksiyona yol açabilir. 

Eustachi tüpünün varsayılan diğer iki fonksiyonunun, koruma ve temizleme, otitis 

medianın patogenezinde oynadıkları rolün derecesi açık değildir. Şayet tUpler açık veya aşın 

derecede esnek ise infekte nazofarengeal sekresyonların orta kulağa ulaşmasını 

önleyemeyebilirler. Şayet ulaşma olmuşsa tüplerin mukosilier aktivitesinin bozulması 

infeksiyonun yerleşmesine veya önceden yerleşmişse onun sebat etmesine daha. fazla 

katkıda bulunabilir. 

Siit çocuklarında Eustachi borusunun anatomik yapısının kısa ve geniş olması, 

horizontal durumda bulunması, destekleyici kıkırdak dokunun gevşek ve az olması orta kulak 

iltihabının gelişmesini kolaylaştırır. Anatomik yapı yaşla değişir ve ilk yaşlardan sonra otitis 

media insidansında belirgin bir azalma görülür. 

Yarık damak ve Down sendromlu çocuklar otit yönünden özel populasyonlardır. 

Bunlarda normal populasyonla kıyaslanmayacak ölçüde fazla otit ve sekelleri görülür<6,7,9). 

AKUf OTtrİS MEDİANIN MİKROBİYOLOJİSİ 

Özenli yapılmış çalışmalarda akut süpüratif otitis media vakalarının çoğunda orta 

kulak eksudasından patojenik bakteriler üretilmiştir. Fakat vakaların %25-30 kadarında 

kültürler ya steril bulunmuş ya da genel olarak non patojen olduğu düşünülen organizmalar 

üretilmiştirC 1 8,l9,20). 

BAKTERİLER: Geçen 25 yıl boyunca yapılan çok sayıda çalışma(18,20,21,22,23) 

şüphe götürmez bir şekilde iki organizmayı S.pneumoniae ve H.influenzae'yı bekteryel otitis 

mediada başlıca ajanlar olarak kabul ettirmiştir. Bu ikisinden S.pneumoniae yaş grubuna 

bakılmaksızın sabit bir şekilde daha sık bulunmuştur. 

H.influenzae'ya bağlı otitis media'yı hastaların büyük çoğunluğunda tip tayini 
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yapılamayan suşlar yapar. Yaklaşık %10'unda otit tip B suşuna bağlıdır. Bu hastalar çok 

toksik bir görünümdedir ve yaklaşık bir çeyreğinde eşlik eden bakteriyemi ve menenjitis 

vard1I'<24>. 

Son çalışmalar B. catarrhalis'in artan önemine işaret etmiştif(25,26), Organizma akut 

otitis medialı 146 çocuğun 200 orta kulak spesimeninin % 19'unda izole edilmiştir(26). 

Akut otitis medianın seyrek olarak sebebi olan diğer organizmalar; A grubu Beta 

hemolytic streptococcus, Neisseria catarrhalis, staphylococcus aureus ve çeşitli gram negatif 

basilleri (E.coli, Klebsiella, Pseudomonas, çeşitli Proteus türleri) kapsar. 

VİRÜSLER : Virolojik ve epidemiyolojik veriler viral enfeksiyonun sıklıkla akut 

otitis mediaya eşlik ettiğini işaret etmektedir<27•28,29). Otitis media epidemileri virüs 

patlamaları ile aynı zamanda meydana gelir. Son çalışmalarda akut otitis medialı çocukların 

orta kulak sıvılarının yaklaşık bir çeyreğinde respiratuar virüsler veya viral antijenler teşhis 

edilmiştif(27,28), Respiratory syncytial viriis, influenza virüs, enterovirüsler ve rhinovirüsler 

orta kulak sıvılarında en sık raslanan viriislerdir. 

MYCOPLASMA, CHLAMYDİA ve NADİR GÖRÜLEN ORGANİZMALAR : 

Mycoplasma pneumoniae çok sayıda hastanın (771) orta kulak sıvısında çalışılmış ve sadece 

bir vakadan izole edilmiştir(30, 31), 

Chlamydia trachomatis 6 ayın altındaki infantlarda akut respiratuar enfeksiyonlarla 

birlikte görülür. Bu yaş grubunda orta kulağın akut enfeksiyonunun bir sebebidir. Organizma 

akut enfeksiyonlu infantların orta kulak sıvısından izole edilmiştir<32). 

Otitisin sık olmayan diğer formları difteri otiti, tüberküloz otiti ve otojenik 

tetenoz'dur. 

AKUf OTtrts MEDİANIN TANISI 

Otitis media çocukluk çağında en çok yanlış tanı konulan hastalıklardan birisidir. 

Özellikle küçük çocuklarda dar kulak kanalı veya serumen mevcudiyeti nedeniyle kulak zarı 
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iyi vizualize edilemezse sıklıkla atlanır. Respiratuar enfeksiyonu olan, ağlayan veya her ikisi 

birden bulunan çocuklarda kulak zannın kızarık ve damarlannında dilate olabilmesi nedeni ile 

yanlış otit tamsı konabilir. Küçük çocuklarkulak ağrısını ifade edemedikleri için tanı zorlaşır. 

SEMPTOMLAR : Semptomlar spesifık ve sistemik diye iki gruba ayrılabilir. Spesifik 

semptomlar kulak ağrısı, kulağı çekme veya sürtme, otorrhea ve işitme kaybıdır. Aynca 

denge bozukluğu, vertigo, nistagmus ve tinnitus görülebilir. Bunlardan sadece kulak ağrısı 

ve otorrhea genel olarak aktif infeksiyona işaret ederler. Geri kalan semptomlar ya süptiratif 

veya non süpür~tif otitise eşlik edebifü(33). Otitis medialı vakaların çoğunda önemli.derecede 

işitme kaybı bulunmaz. İşitme kaybı olduğu zaman bile genç hatta daha bilytik çocuklar 

genellikle şikayetçi olmazlar ve çoğunlukia dikkatli ebeveynler tarafından bile f arkedilmez. 

Orta kulaktaki sıvının vizkozitesi ile işitme kaybı arasında sabit bir ilişki yokturC34). 

Otitis mediada vestibüler semptomların yaygınlığı bilinmemektedir. Fakat genellikle 

sanıldığından daha sık olabilirC7>. 

Sistemik semptomlardan ateş genel olarak aktif enfeksiyonun işaretçisidir. Fakat 

herzaman bulunmadığını bilmek önemlidirC19,20,3S). Huy değişiklikleri ve huz~rsuz uyku, 

otitis medianın herhangi bir aşamasında belirti olarak ortaya çıkabilir. İrritabilite, işitme 

kaybının veya hafif derecede bir rahatsızlığın veya her ikisinin birden endirek bir sonucu 

olabilir. 

FİZİKSEL MUAYENE : Craniofacial anomalilerin çoğunda örneğin mandibulo 

facia! dysostosis (Treacher-Collins Sendromu), Trisomi 21 (Down sendromu) orta kulak 

hastalığı çok sık görülür. Ağız solunumu ve hiponazalite intranazal veya postnazal 

obstriksiyonu gösterebilir. Orofarengeal kavitenin muayenesi yarık damak veya submüköz 

yarığı veya ikisini birden ortaya çıkarabilir ki bunlar infantı effilzyonlu otitis mediaya meyilli 

kılar. Keza bifid uvula artmış orta kulak hastalığı insidansı ile birliktedir. Hastanın boyun ve 

başının muayenesi posterior nazal veya farengeal enflamasyon ve akıntıyı gösterebilir. 

Polipozis, şiddetli nazal septum deviasyonu veya nazofarengeal bir tümör gibi burnun diğer 
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patolojik durumları keza otitis mediaya eşlik edebilir. Her ne kadar böyle mevcudiyetler az 

isede çocuklar böyle tümörlerin mevcudiyeti ihtimaline karşı özellikle boyunda büyük lenf 

nodları mevcutsa muayene edilmelidif(33). 

OTOSKOPİK MUAYENE: Kulağın kendisinin muayenesi otolojik muayenin en 

önemli kısmıdır.Kulak zarını spesifik karakterleri yönünden sistematik olarak muayene etmek 

daha avantajlıdır. Bu karakterler, akıntı mevcut olup olmaması, kontur, renk, parlaklık, 

translusensi, varsa strüktürel sdeğişiklikler ve mobiliteyi kapsamalıdır(33,36). Bütün bu 

bulguların sentezi genellikle doğru tanı konulmasını ve otitis mevcutsa hastalığın yaklaşık 

tahminini sağlar. 

Işık reflesinin yorumlanmasının değeri sınırlıdır. Normal timpanik membran nötral 

pozisyonda olmalıdır. Şişkin bir membran artmış orta kulak hava basıncına, orta kulakta 

effüzyon mevcudiyetine veya her ikisine birden bağlı olabilir. Bunun aksine kulak zarı 

konkavitesinde artma veya retraksiyon negatif orta kulak hava basıncı veya post enflamatuar 

adhezyon durumlarında görülebilir. Normal timpanik membran buzlu cam görünümündedir. 

Mavi veya san renkler genellikle orta kulak effüzyonunu gösterir. Tek başına kırmızı bir 

timpanik membran patolojik bir gösterge olmayabilir. Çünkü zarın üst kısmının kan damarları 

ağlama, hapşırma veya sümkürme ile angoje olabilir. Translusensi ve opasifikasyon 

arasındaki ayrım orta kulak hastalığının teşhisinde çok önemlidir. Normal membrari 

translusen olmalı ve gözlemci kulak zarından orta kulak nirengi noktalarını yani 

incudostapedial bileşke, promontoryum, yuvarlak pencere çukuru ve sıklıkla chorda tympani 

sinirini görebilmelidir. Taranslusen kulak zanna bitişik orta kulak effüzyonu mevcutsa 

hava-sıvı seviyesi veya hava kabarcıkları görülebilir. Orta kulak strüktilrlerinin görülememesi 

kulak zarı opasifikasyonunu gösterirki genellikle timpanik membranda kalınlaşmanın veya 

orta kulak efüzyonunun veya her ikisinin sonucudur<I,6,7,9,33). 

Kulak zarının görUnür bütün karakterleri içinde mobilite şUphesizki orta kulak 

effüzyonunun varlığı veya yokluğunu belirlemede en spesifik ve sensitiftir. Normal kulak 

zarı yUzeyindeki basınç değişikliklerine kolayca cevap verir. Pnömotik otoskopun lastik 



9 

pompası tarafından oluşturulan hafif bir hava verme kulak zarında görülebilen mediale doğru 

bir yer değiştirmeye sebep olur. Lastik pompa gevşetilirken bu kez dışarıya doğru bir yer 

değiştirme meydana gelir. Şayet kulak zarı negatif orta kulak basıncı veya adhezyonlar 

sonucu mediale retrakte olmuş ise kanaldaki hava verme yönünde daha ileri hareketi mümkün 

olmayabilir. Fakat rebound mobilite kolayca görülebilir. Pompa gevşetilip kulak kanalındaki 

hava basıncı aniden düşürülüyorken kulak zarı mobilitesinin görülmemesi aşırı skatrise veya 

kulak zarının adhezyonuna işaret eder. İnfant ve çocuklarda bu bozukluk çok daha sık olarak 

kulak ~arının mobilitesini bozan orta kulak kavitesinde sıvı birikimini gösterir. K.ulak zarı 

mobilitesi genellikle ya hep ya hiç fenomeni değildir ve deneyimli hekim hastalığın 

mevcudiyetini ifade eden bozulma derecesini değerlendirebilir(6,7,9). 

İMPEDANS TESTLERİ: Çocuklarda otitis media tanısında hassas bir metod olarak 

elektro acoustic impedance testleri ve özellikle timpanometri artan bir ilgi görmüştür. 

Çalışmamızın ana konusunu oluşturduğu için bu konuyu daha geniş bir şekilde ayn bir 

bölüm olarak ele aldık. 

BAKTERİYEL TANI : Otitis medianın genellikle selim seyirli bir hastalık olması ve 

mikrobik vakaların çoğunun standart antimikrobik ilaçların bir grubuna cevaplı olması 

dolayısıyla pediatrik hastalarda etken organizmayı identifiye etmeye gerek yoktur. 

Biıkteriyolojik tanı endikasyonları: 1- Özellikle genç infantlarda, otitis mediaya ağır hastalık 

semptom ve bulgularının eşlik etmesi. 2- Otitis mediaya süpüratif komplikasyonların eşlik 

etmesi özellikle mastoidit ve menenjit. 3- Yeni doğanlarda, çok genç infantlarda ve 

immunolojik defekti olan hastada otitis media gelişmesi. Bunların her birinde sık 

rastlanmayan bir organizmadan şüphelenilebilr. 4- Antimikrobial tedavi alan hastada otitis 

media gelişmesi. 5- Antimikrobial tedaviye yetersiz cevap. 6- Toplumda ampisiline rezistan 

H. influenzae şuşlarınca oluşturulan otitis mediaların nisbi olarak fazla göriilmesi. 

Sonucunun dışındaki durumlar direk çalışma için ya timponosentez ya da miringotomi ile orta 

kulak muhtevasını gerektirir(6,7,9). 

TİMPANOSENTEZ VE MİRİNGOTOMİ : Orta kulak aspirasyonu orta kulakta 
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effüzyon mevcudiyetini ve tipini araştıran en kesin metoddur. Bir şırıngaya takılı 18 numara 

spinal bir iğnenin timpanik membranın inferior kısmından içeriye sokulması ile diagnostik 

timpanosentez yapılabilir<37). 

Terapotik drenaj gerekli olduğu zaman miringotomi yapılmalıdır. Yukarıda liste edilen 

endikasyonlarda timpanosentezi takiben faydalı olabilir. Ayrıca miringotomi hem başlangıçta 

muayene edildiği zaman hemde hastalığın seyri esnasında herhangi bir zamanda alışılmamış 

şiddette kulak ağrısı olan bir çocukta sıklıkla faydalı olacaktır<38,39,40), · 

ODİOMETRİ: Tanı cihazı olarak odiometrenin akut otitis media tanısında değeri 

sınırlıdır. Fakat otitin işitme üzerine etkisini değerlendinnede kullanılabilir<12>. 

RADYOLOJİ : Temporal kemiğin ve kulağın radyolojik değerlendirilmesi genellikle 

tanı ve tedavide faydalı olabilir. Bazen bu muayeneden yararlanılarak hastalığın ne derecede 

yayıldığını tespit etmek mümkündür. Kemik zincirinde herhangi bir harabiyetin meydana 

gelip gelmediği Eustachi borusunun genişleyip genişlemediği ve diğer oluşumların hastalığa 

iştirak edip etmediği, film çekilerek araştınlabilir<42). Politomografi bazı durumlarda klasik 

radyografiden daha değerli olabilir<9). 

KLİNİK: Genel olarak önciilük eden bir üst solunum yolu infeksiyonundan bir kaç 

gün sonra hastalık yüksek ateş, kulak ağrısı ve işitme kaybı gibi belirtilerle başlar. Silt 

çocukları kulak ağrısını aşın ağlama ve irritabilite ile belli ederler. Sıklıkla iştahsızlık ve 

beslenmeyi reddetme vardır. Kusma ve ishal tabloya eşlik edebilir. Pnömotik otoskopla 

muayenede hiperemik, opak, şiş timpanik membranın hareketinin zayıfladığı görülilr. 

Pürülan otorrhea mevcut olabilif{l,9,43), 

OTİTİS MEDİANIN KOMPLİKASYON VE SEKELLERİ 

Bugün için ihmal edilmiş vakalar hariç otitis medianııı intrakranial silpüratif 

komplikasyonları nisbeten seyrektir. Bununla beraber kulak kavitesi ve temporal kemiğin 

komşu dokularında ortaya çıkan komplikasyon ve sekeller daha sıktır. Otitis medialı çocuğun 



11 

tedavisinde bunların mevcut olabileceğinin bilincinde olmak gerekir. Hatta bu 

komplikasyonlar hayati derecede tehlikeli olmasa bile hasta hayatının kalitesini 

etkileyeceğinden önlem almak zaruridir<12). 

Kulağa ait ve intratemporal komplikasyon ve sekeller şunlardır: İşitme kaybı, 

timpanik zar perforasyonu, timpanik zarda retraksiyon cepleri, timpanosklerozis, adheziv 

otitis media, ossiküler bozulma ve fiksasyon, kronik süpüratif otitis media, cholesteatoma, 

mastoiditis, petrositis, labirintitis, fasial paralizi ve kolestrol granülama(l,9,43,44), 

İşitme kaybı belkide otitis medianın en yaygın komplikasyonudur. Çeşitli derecelerde, 

dalgalanmalar gösteren veya devamlı iletim tipi işitme kaybı daima akut veya kronik 

effüzyonlu otitis mediaya eşlik eder. Çocuklarda işitme kaybı ile cognitive, dil ve konuşma 

fonksiyonlarında bozulma arasındaki ilişkiye dair çok sayıda raporlar vardırC45,46,47 ,48). 

Bununla beraber bu gibi defektler oluşturacak işitme kaybının derecesi ve süresi belli 

değildir< 12>. 

Otitis Media'nın komlikasyon ve sekelleri başlıca orta kulak ve temporal kemikteki 

komşu yapılan tutar. Nadir örneklerde intrakranial komplikasyonlar görülebilir. Orta kulak 

veya mostoiddeki veya her ikisindeki iltihap intrakranial kaviteye yayılabilir. Böylece aşağıda 

sıraladığımız bir çok komplikasyonun gelişmesine yol açabilir. Bunlar; menenjit, ekstradural 

abse, subdural ampiyem, fokal ensefalit, beyin absesi, lateral (Sigmaid) sinüs trombozu ve 

otitik hidrosefalidir( 44,49 ,50). 

AKUf OTITİS MEDİANINTEDAVİSİ 

Bugün için akut orta kulak enfeksiyonlarının tedavisinde antimikrobial ajanlar rutin 

olarak kullanılmaktadır. Bununla beraber antimikrobial ajanların biltUn vakalarda gerekip 

gerekmediği bazı araştırmacılar tarafından tartışılmışurC51,52,53). 

Antimikrobial Ajan Seçimi : Etken ajan tedaviye başlamadan önce nadiren bilindiği 

için amoxicilline veya ampicilline akut otitis media'nın inisial ampirik tedavisinde bugün için 



12 

tasviye edilen ajanlardır(l,2). · 

Hasta penisilinlere allerjik ise erythromycine ve stilfisoxazole kombinasyonu 

verilebilir(l ,2). 

Yaklaşık 15 yıl kadar önce akut otitis media da etken organizmalar amoxicillin ve 
~ 

diğer aminopenicillinlere duyarlı idiler. Beta-lactamase Ureten patojenlerin insidansında yavaş 

fakat devamlı bir artış vardır. Beta-lactamaslar amoxicillin ve diğer penisilinleri hidrolize eder 

ve bu ilaçları ineffektif hale getirir. Beta-lactamase üreten suşlar amoxicillin tedavisi 

esnasındaki bakteriyolojik başarısızlığın artmasından suruınludurlar<54>. 

Şayet kulak akıntısından veya timpanosentez ile Beta-laktamase yapan H. influenzae 

veya B. catarrhalis suşları üretilmiş ise uygun seçim yukardaki kombinasyon, Cefaclor veya 

amoxicilline - clavulanate kombinasyonu olabilir. İki yeni oral sefalosporin, cefuroxime 

axetil ve cefixime son zamanlarda kuiıanıma girmiştir. Etyolojide bu rezistan organizmalar 

mevcut veya şüpheli ise başka bir tercih olabilir. Cefaclor, B. catarrhalis'in Beta-laktamase 

üreten muhtemel bazı suşları hariç belkide beta-laktamase üreten bütün organizmalara karşı 

etkilidir fakat serum hastalığına benzer reaksiyonlar yapmıştır. Son zamanlarda yapılan 

karşılaştırmalı araştırmalar amoxicilline - clavulanat'ın rezistan bakteriler tarafından 

oluşturulan orta kulak enfeksiyonlarının tedavisinde etkili bir antimikrobiyal olduğunu 

göstermiştir. Cefuroxime axetil keza uygun olabilir, fakat henüz likid formu yoktur. Üçüncü 

kuşak yeni bir oral sefalosporin olan cefixime S. aureus hariç Beta-lactamase Ureten H. 

influenzae ve B. catarrhalis suşlarına etkilidir. Fakat şu anda ticari değildir(2,55,56). 

Uygun antimikrobiayal tedavi ile akut bakteriyel otitis medialı çocukların çoğu 48-72 

saat içinde önemli derecede düzelir. Şayet antimikrobiyal tedaviye rağmen infeksiyonun 

belirti ve bulguları ilerlerse hasta 24 saat içinde yeniden ele alınmalıdır. Çilnkli silpilratif bir 
lı. 

komplikasyon gelişmiş olabilir veya eşlik eden menenjit gibi ciddi bir enfeksiyon mevcut 

olabilir. Tedavi esnasında ateş, tekrarlayıcı ağrı veya her ikisinin sebat etmesi timpanosentez 

veya miringotomi gereği için uyarı işareti olacaktır (Gram boyama, kültür ve duyarlılık 
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testleri için)<2>. 

Antimikrobiyal tedavinin 10-14 gün sürmesi tasviye edilir (1,6,35). Bütün çocuklar 

antibiyotik kürünün sonunda yeniden muayene edilmelidir. Rekürren epizodlar geçiren 

hastaların peryodik olarak izlenmesi endikedir. 

GENÇ İNF ANTLARIN TEDAVİSİ : Neonatal otitis vakalannda gram negatif basiller 

ve S.aureus daha büyük çocuklara oranla daha sık bulunmuşturC58,59,60). Genede mutad 

patojenlere kıyasla nisbeten seyrektirler. Öyleyse neonatal otit vakalarının çoğunu büyük 

çocuklar gibi tedavi etmek daha makul olur. Diagnostik timpanosentez ve hospitalizasyon 

aşırı derecede hasta veya klasik tedaviye tatminkar cevap vermemiş inffantlar için 

saklanmalırurC7). 

ANTİHİSTAMİNİK ve DEKONJESTANLAR : Nazal ve oral dekonjestanlar tek 

başına veya bir antihistaminikle beraber, otitis media tedavisinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu ilaçların kullanılması, bunların respiratuar mukozanın konjesyonunu 

azaltacağı ve inflamasyondan ileri gelen Eustachi tüp obstriksiyonunu gidereceği düşüncesine 

dayanmaktadır. Fakat klinik araştırmalarda otit tedavisindeki etkinlikleri kesin bir şekilde 

gösterilmemiştif{6l) . 

. MİRİNGOTOMİ : Miringotomi infeksiyonun daha kesin ve daha hızlı rezolüsyonunu 

sağlayabilir ve post infeksiyöz orta kulak effüzyonu sıklığını azaltabilir. Fakat bu hususlar 

iyice araştırılmış değildir. Bugün için ampirik olarak şu durumlarda miringotomi yapılabilir: 

1- Aşın ağrılı veya toksik durum. 2- Antibiyotik tedavisine yetersiz cevap. 3- Menenjit, 

mastoidit gibi süpüratif komplikasyonların gelişmesi. 4- Mutad dışı etken organizmalardan 

şüpheleniliyorsa (6,7,9,12). 

DESTEKLEYİCİ TEDAVİ : Aneljezik ve antipiretiklerin verilmesi, lokal ısı tatbikatı 
1 

genellikle yararlıdır<1 •2•9·35). 
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TİMPANOME1Rl 

Timpanometri Metz tarafından tanımlanan impedans prensiplerine dayanan odiyolojik 

bir testtir. Danimarka'da Metz, Terkildsen ve Nielsen tarafından geliştirilmiş, İngilterede 

Brooks tarafından çocuklar üzerinde geniş ölçüde kullanılarak popülarize edilmiştir<62,63 ,64). 

KULAGIN AKUSTİK İMPEDANSI: Yeteri kadar kuvvetli bir ses dalgası kulak 

zarına çarptığı zaman kulak zarında, orta kulak kemik zincirinde ve cochlear sıvıda 
, I 

titreşimlere yol açar. Kulak zarının ses dalgalarıyla hareketli hale getirilmeye karşı gösterdiği 

bir direnç mevcuttur. Bu direnç orta kulak sisteminin kitle ve katılık özelliklerinin kompleks 

bir etkileşmesidir ve daha uygun bir tabirle "İmpedance" diye adlandınlır(65). Yani kulağın 

akustik impedansı timpanik membranın ses tarafından hareketli hale getirilmeye karşı 

gösterdiği dirençtir. Timpanik membran az veya çok rijid ossiküler zincir ile bağlantılı olduğu 

için, bu zincirin mobilitesi kadar cochlear sıvının mobilitesi de bir bütün olarak kulağın 

akustik impedansı üzerine etkiye sahiptirlerC66). 

Akustik impedansın yaklaşık bir tahmini kulak kanalında bir ses oluşturma ve bu 

sesin timpanik membrandan yansıma derecesini ölçmek suretiyle elde edilebilir. Şayet çok 

miktarda ses enerjisi geriye yansıtılırsa membranda impedans yüksektir aksine az miktarda 

enerji yansıtılırsa impedans düşüktilr(65) (Şekil 1). 

Orta kulak hastalığı kulağın akustik impedansında anormal bir artma veya azalmaya 

yol açabilir. Sonuç olarak timpanik membran planında akustik impedansın ölçülmesi orta 

kulağın durumu hakkında bazı sonuçların çıkarılmasını sağlayabifü(65,66), 

TİMPANOMETRİ: Dinamik bir hava basıncı yüklenmesi ile timpanik membrandaki 

impedans değişikliklerinin ölçülmesi timpanometri diye adlandınlırC67). Böyle bir ölçüm için 

kullanılan aletli muayene (Şekil 2'de) gösterilmiştir. Üç delikli bir sonda ucu ile kulak 

kanalının ağzı hava geçirmez bir şekilde kapatılır. Her delik ayn bir fonksiyon yapar. Birinci 

kanalda küçük bir hoperlör bulunur ve kulağa "probe tone" denen özgill bir ses verir. 

İkincisinde bir mikrofon mevcuttur. Timpan zarından yansıyan ses şiddetini kaydeder. 
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(A) EXTERNAL KANAL Cochlea· 

NORMAL IMPEDANS 

(8) 

~-- ...... ....... ... :11 
~ ....... . 

ARTMIŞ IMPEDANS 

( C) 

,,,,,,,,,.. .. ----- .. ----~!I• ......-.------
~ Osslküler 

AZALMIŞ IMPEDANS Kopma 

ŞEKİL ı. Kulağın akustik impcdnnaı 

220 Hz HOPERLÖR 

"' >-----------ı 

OSILATÖR 

POMPA 

LASTiK TIKAÇ 

·GÖSTERGE MiKROFON 

ŞEKİL 2. /\kuotik impcdano IHçmc cihazı 



16 

Üçüncü delikte kulak kanalındaki hava basıncını değiştirmek için bir pompa ve basıncı 

ölçmek için bir manometre bulunur. Bu aletin en bilinen ismi "electro acoustic impedance 

bridge" dir(65). Ölçüm yapılırken kanaldaki hava basıncı yavaşça +200 mm H20 ya 

yükseltilir, sonra bu basınç tedricen atmosferik basınca doğru azalulır ve basınç azaltılmasına 

negatif yönde devam edilir (örneğin -400 mm H20 ya kadar). Basınç değişmelerine eşlik 

eden impedans (veya admittance *) değişiklikleri kaydedilir ve bir X-Y planında gösterilir 

veya bir strip kart üzerinde kaydedilir. Bu eğrinin kendisi timpanogram diye adlandırılır. 

Timpanogram elektro akustik terimler şeklinde kulak zarı ve orta kulak sisteminin 

kompliansının (mobilite) bir tanımı verir ki bu pnömotik otoskopi esnasında gözlenen kulak 

zarı mobilitesine kabaca eşdeğer olarak düşünülebilir<5>. 

Timpanometri, timpanik membrandan yansıyan sesi veya orta kulağa akustik enerji 

akışını ölçmek suretiyle timpanik ossiküler kompleksin mekanik özelliklerini değerlendirir. 

Sekretuar otitis media da olduğu gibi orta kulak kavitesi sıvıyla dolu olduğu zaman iletim 

sistemi katıdır ve daha fazla ses enerjisi yansıulır. Ossikiiler zincir kopuk olduğu zaman daha 

fazla ses absorbe edilir ve daha az akustik enerji yansır. Timpanometri spesifik olarak bir orta 

kulak hastalığını göstermez. Farklı patalojiler (tympanosclerosis, otosclerosis, sekretuar otitis 

media gibi) aynı timpanogram örneğini gösterebilirler . Yedi aydan büyük infantlarda 

timpanometri timpanik membran-ossiküler kompleksin akustik özellikleri hakkında bilgi 

vermesine karşılık işitme derecesini ölçmez. Bu test iç kulağın veya işitme ile ilgili sinirsel 

yolun daha santral kısımlarının fonksiyonunu ölçen bir test değildir(68), 

İmpedans odiyometri, eksternal kulak kanalının aşırı kompliant olması dolayısiyle 

yeni doğanlarda giivenilmez olmaya meyillidir. Neonatalların timpanogramı, timpanik 

membran ve kemikciklerden ziyade kulak kanalının mekanik özelliklerini yansıtır(68,69). 

* admitance, impedansın tersidir. 
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İMPEDANS VERİLERİNİN KLİNİK YORUMU 

Timpanometri'nin üç temel özelliği onun değerlendirilmesini sağlarC64)(Şekil 3). 

1. Pik pozisyonu: Apsis üzerindeki pik pozisyonu orta kulaktaki hava basıncını temsil 

eder. Yani orta kulakta negatif basınç mevcutsa pik timpanogramın negatif bölgesinde, pozitif 

basınç mevcutsa pozitif bölgesinde yer alır. 

2. Pik yüksekliği (compliance): Orta kulaktaki hava basıncına tekabül eden rölatif 

impedansı gösterir. Bazen bu timpanik membran kompliansı olarak da adlandırılır. 

3. Pikin şekli veya gradienti: Timpanik membranın cevap durumunu yansıtır. 

Düzleşmiş veya yuvarlaklaşmış bir pik, basınç değişmelerine, keskin iyice belirli bir pike 

göre, daha tembel bir cevabı gösterif(65). 
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Şekil 3. Timpanogramın Uç major karakteristiği: 1. Maksimal komplians (AC mesafesi). 
2. Pik lokalizasyonu/orta kulak basıncı. 3. Gradient veya timpanometrik genişlik. 
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Timpanometri'nin bu Uç özelliğine etki edip değiştiren başlıca patolojileri Feldman şu 

şekilde sınıflandınnıştır;C63) 

A. Orta kulak patalojilerinin timpanometride basınç üzerine etkileri 

1- Negatif basınçlı patalojiler 

a. Eustachi tUp blokajı 

b. Seröz otitis media 

c. Adhesiv fiksasyon? 

2- Normal basınçlı patolojiler 

a. OssikUler kemik fıksasyonu 

b. Adhesiv fiksasyon? 

c. OssikUler zincir kopukluğu 

d. Orta kulak tümörleri 

3- Pozitif basınçlı patolojiler 

a. Akut otitis medianın erken fazı 

B. Timponometride amplitüd üzerine etki eden patolojiler 

1- Timponogramın amplitUdünü artıran patolojiler 

a. Kulak zarı anomalileri 

b. OssikUler kopma 

2- Timpanogram amplitüdilnü azaltan patolojiler 

a. OssikUler fiksasyon (kemiksel veya adhesiv) 

b. Seröz otitis media 

c. Cholesteatoma 

d. Glomus tümörleri 

3- Timpanogram amplitUdünü değiştirmeyen patolojiler 

a. Eustachi tüp blokajı 

b. Akut otitis medianın erken fazı 
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C. Timpanogranun şekli ii7.erine etki eden patolojiler: 

a. Seröz otitis - basıklaşma 

b. Kemik zincirinde kopma-yüksek komplians, artmış meyil, geniş ve derin 

çentiklenme 

c. Kulak zarı amomalileri - keskin pik, çentiklenme 

d. Glomus tümörü - vasküler bozukluklar. 

TİMPANOGRAMLARIN SINIFLANDfillLMASI 

Timpanogramların klinik anlamı ile ilgili olarak çeşitli sınıflandırmalar önerilmiştir. 

~ Timpanometrik örneklerin tiplenmesi ilk kez Lieden ve Jerger tarafından popülarize 

edilmiştir<70,7l). Daha sonra bir çok araşurmacı Timpanik membran ve orta kulak patolojileri 

ile timpanogram tiplerini ilişkilendirmiştir. Bluestone ve arkadaşları(41) bu örnekleri 

. miringotomide effüzyonun varlığı veya yokluğu ile ilişkilendirilmeye çalıştılar, fakat yüksek 

oranda yalancı pozitif sonuçlar bulundu (yani timpanometrik örnek effüzyon varlığını 

gösterdiği halde miringotomide effüzyon bulunmadı). Daha sonra Paradise ve arkadaşları<69) 

otoskopi ve miringotomi bulgularına dayanarak: timpanogramları 15 varyanta ayıran daha 

detaylı bir sınıflandırma geliştirdiler. Effüzyon tanısının doğruluğu öncekine nazaran daha 

yüksekti. Beery ve arkadaşları(72), Feldman(63) tarafından önerilen sınıflandırmalar 

mevcuttur. Bugiin için modifiye Jerger nomenklatürü yaygın olarak kullanılmaktadırC64,73) 

(Şekil 4,5). 

Jerger nomenklatürünün klinik açıklaması:(71,74,75,76), 

Tip A (Normal timpanogram): Çevresel atmosferik basınç veya yakınında oluşan 

keskin, iyice belirli maksimum komplians piki ile karakterizedir. Normal orta kulak basıncı 

olduğunu ve normal orta kulak kompliansını ifade eder. 

Tip B : Timpanogram pikinin basık veya hiç olmaması ile karakterizedir. Kulak 

kanalındaki hava basıncı değişikliklerine karşılık kulak zarı ve orta kulak sisteminin daha 
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tembel bir cevabını gösterir. 

Tip C : Burada tip A daki gibi iyice belirgin bir pik vardır. Fakat maksimum 

komplians piki çevresel basınç yerine önemli derecede negatif basınç alanında oluşur (öm. ;;:: 

- 100 mm H20). 

ni.iriıiiöan;.;.;· 
llPLEnl il v11nv11NrL11n il 

NL -4-4- _LlL (NORMAL) 

llN·s (ıvOKsev 4~G~~ 
NEGl\TIF 

o o . o 
llN·Q .DllSINÇ ~4-

rn- s -+-TnllNSIZYONAL 

Tfl- Q 1 + o 
Err +~+ ErFÜZYON 

-200 o . + 200 

BASINÇ mm H 2 O 

CÜKSEK) ~ llP POZiTiF 
Bl\SINÇ o 

Şekil 4. Jcrger . Şekil 5. Paradise ve arkadaşları 

A tipi timpanogramlar normal orta kulak fonksiyonu olanlarda görüllir mamafih A 

tipinin normalden ziyade anormal orta kulak fonksiyonunu gösteren iki varyasyonu vardır. 

Birinci varyasyon As diyeri A0 diye adlandırılır. As timpanogram komplians pikinde anormal 

düşüklükle karakterizedir. Ossikliler fiksasyon veya katılaşma sıklıkla As tipinde 

timpanogram verir. A0 timpanogram çok yüksek bir komplians piki ile karakterizedir. Bu 

timpanogram ossiküler zincir dağılması veya aşın flaksid timpanik membran durumlarında 

görülür. 

B tipi timpanogram ossiküler zincir mobilitesi kısıtlanmış olan kulaklarda bulunur 

(örneğin orta kulakta sıvı bulunması, kalınlaşmış veya perfore kulak zarı, adhesiv otit ). 
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C tipi timpanogramlar Eustachi tUpU bloke olmuş ve bunun sonucu orta kulakta 

negatif basınç teşekk.Ul etmiş olanlarda görUlür. Otitis medianın erken fazında sıklıkla C tipi 

timpanogramlar görülür. 

EKSTERNAL KULAK KANALI FİZİKSEL VOLÜM TESTİ 

Timpanometrinin enteresan bir uygulaması eksternal kulak kanalı fiziksel volüm testi 

(PVT) dir. Kulak zarının bUtünlUğUnü değerlendirmek için kullanılır. Cihaz cc olarak kulak 

kanalının hacmini ölçer. Şayet timpanik membran tam değilse fiziksel volüm ölçümü oldukça 

büyük olacaktır. Sıklıkla 4.0 ve 5.0 cc'yi geçer. Böylece PVT görüşe mani olan engellerin 

arkasındaki veya farkedilemeyecek durumdaki perforasyonlan teşhis etmek için kullanılabilir. 

PVT ventilasyon tüpünün tıkandığını gösterebilir. Anormal küçük fiziksel volümler eksternal 

kanalı tıkayan serumenle ilgili olabilir veya probe ucunun kanal duvarına bastırılmasına bağlı 

olabilir<77). 
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MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma Nisan 1989 - Nisan 1990 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp 

Fatültesi Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliğinde yapıldı. Vakalarımız 

Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniğine ınilracaat eden ve akut otitis ınedia 

tanısı alan çocuk hastalar arasından seçildi. Poliklinikte görevli hekim tarafından akut otitis 

media tanısı konan hastalar tarafımızdan tekrar değerlendirildi ve akut otitis media olduğunda 

görüş birliğine vardığımız 7-36 ay arası 104 hasta çalışmamıza dahil edildi (çeşitli sebeplerle 

muayeneleri tamamlanamayan 25 hasta bu sayının dışındadır). 

Timpanometıi test sonuçlarının gilvenirliği 7 aylıktan kilçük çocuklarda tartışmalı 

olduğu için 7 aylıktan kilçilk Çocukları çalışmamıza dahil etmedik(65,69,78). 

Akut otitis media tanısı başlıca hastanın anamnez, sistemik belirti ve bulgularının 

yanısıra otoskopik bulgularına dayanılarak kondu. 

Hastalarla ilgili anamnez, fizik muayene, laboratuar tetkik sonuçları, ve 

timpanometrik test bulguları daha önce hazırlanmış olan anket formuna kaydedildi( ek 1). 

Çalışma kapsamına alınan hastalar otoskopik tanının geçerliliğini araştırmak için 

rastgele yöntemi ile iki gruba ayrıldılar. Hastalar müracaat sırasına göre ya miringotomi 

yapılan (A) grubuna ya da miringotomi yapılmayan (B) grubuna dahil edildilir. Hastaların 

yaş bakımından A ve B gruplarına eşit dağılımını sağlamak için her grup kendi arasında 

ayrıca 7-12 ay ve 13-36 aylar olmak üzere iki yaş grubuna ayrıldı. 

Akut otitis media tanısı konan vakalara tanıdan sonraki bir kaç saat içinde ve hasta 

sakin durumdayken timpanometri yapıldı. Ölçümler hata payını gidermek için en az iki kez 

tekrarlandı. iki ölçümdede aynı sonucun alınması tatminkar olarak değerlendirildi. Sonuçların 

farklı çıkması durumunda 3. 4. ölçümler yapıldı. Elde edilen timpanogramlar daha sonraki 

değerlendirmeler için termal kağıt üzerine otomatik olarak kaydedildi. 

Timpanometrik ölçümler otomatik bir otoadmitance meter (Micro Tymp Welch 

Allyne) kullanılarak elde edildi. Bu cihazın probe ton frekansı 226 ± %3 Hz, nmplitüd'ü 85 
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± 3 dB basınç aralığı -300 + 200 da Pa, pompa hm 200 ± 20 da Pa/Sn dir. 

Elde edilen timpanogramlar modifiye Jerger<71) nomenk.latürüne göre sınıflandırıldı. 

Ancak çalışmamız esnasında pozitif basınç alanında pik yapmış yüksek "basınç tipi" 

timpanogramlarla karşılaştık. Bunları P tipi olarak sınıflandırdık. 

Bu çalışmamızda timpanogramların sınıflandırılması için kabul ettiğimiz kriterler 

aşağıdaki gibidir: 

Tip A: Basınç piki +50 ve -140 mm, H20 arasında yer alan ve normal bir kompliansa 

sahip olan timpanogramlar. 

Tip As: Basınç piki +50 ve -140 mmH20 arasında yer alan fakat maksimum 

kompliansı 0.22 mmhos'un altında olan timpanogramlar. 

Tip B: Belirli bir basınç piki göstermeyen basık veya kubbe şekilli timpanogramlar. 

Tip C: Belirli bir basınç pikine sahip olan fakat pik noktası -140 mm. H20 veya daha 

negatif alanda yer almış olan timpanogramlar. 

Tip P: +50 mm. H20 ve daha yilksek basınç alanında belirli bir piki olan 

timpanogramlar. (Şekil 6) 

. Aynca timpanogramlar pik yüksekliği (Statik admittance, Peak Ya), Timpanometrik 

pik basıncı (TPP), timponometrik gradient (GR) ve equivalent kulak kanal hacmi (+200 Vea) 

yönünden değerlendirmeye tabi tutuldu. Bu değerlendirmeler için normal kabul ettiğimiz 

kriterler tablo 1 'de gösterildi. 
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Tablo 1: Mcro Tymp Cihazı İçin Çocuklarda Timpanometric Parametrelerin Normal 

Değerleri* 

Parametre 

Peak Ya (mmhos) 

+ 200 Vea (cc) 

TIP (da Pa) 

GR (daPa) 

Ortalama 

0.50 

0.74 

-30.4 

100 

* Margolis RH, Beller J. (1987) den modifiye cdilmiştir(74). 

Tip A Tip B 

Sınırlar 

0.22 - 0.81 

0.42 - 0.97 

- 140 + 50 

59 - 151 

-200 - 100 
Tip C 

o +100 +200 -400 -300 -200 -100 o + 100 +200 
BASINÇ Tip P 

- 300 - 200 -100 o + 100 + 200 -400 -300 -200 -100 o + 100 + 200 

Şekil 6. Standard timpanogramlar. 
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Timpanogram elde edilen bütün hastalar da kan sayımı ve formill lökosit yapıldı. 

Sayımlar ve formül lökosit parmak ucundan alınan kan numunesinden otomatik cihazla (Cell 

Dyn 1500) yapıldı. 

A grubuna (miringotomi yapılacaklar) giren hastalara kan sayımından sonra 

miringotomi uygulandı. Miringotomiden önce dış kulak kanalından killtilr alındı ve 

serumenden temizlendi. 1:1000 lik benzalkonium chloride ile sterilizasyonu yapıldıktan sonra 
1 

miringotomi uygulandı. Miringotomi sonrasında sızan orta kulak muhtevasından 

bakteriyolojik tetkik için kültür alındı. 

Kültürler (ucuna pamuk sarılı steril çubuklarla) alındı. Kanlı jeloz plaklara ve EMB 

besiyerlerine ekim yapıldı. 24 ve 48 saatlik inkübasyon peryodlarını takiben birinci ve ikinci 

değerlendirmeleri yapıldı. Bakterilerin teşhisinde standart metodlar uygulandı. 

İstatistiki analizde aşawdaki formüllerden faydalanıldı(77,78). 

Aritmetik ortalama : 

Standard Sapma: 

- "'x X=_L._ 
N 

SD= 

"t" testi: 

N-1 

Biyo istatistikte kritik oran denilen "t" testi gruplar arasındaki farkın önemlilik 

derecesini istatistiki yönden belirtmek üzere uygulanmıştır. Bu test için aşağıdaki 

formüllerden istifade edildi. 

t = _x_ı_-_x_2_ 

Sd 

Serbestlik derecesi = N 1 + N2 -2 

(SD) 1 + 

Nı 
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Bulunan "t" değerlerinin serbestlik dereceleri tesbit edildikten sonra "t" tablosundan 

probabiliteleri okunmuştur. 

NOT: L = Toplam işareti 

x = Her bir gözlem 

x = Aritmetik ortalama 

N = Analiz Sayısı 

SD = Standard Sapma 

t = Önemlilik kontrolü istatistiği 

Sd = Ortalamalar arasındaki farkın standart sapması 

/ 
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BULGULAR 

Çalışma peıyodu boyunca ele alınan ve tam olarak muayeneleri tamamlanan 51 kız 53 

erkek olmak üzere toplam 104 hasta değerlendirildi. Çeşitli nedenlerle muayeneleri 

tamamlanamayan 25 hasta çalışma dışı bırakıldı. 

Hastaların yaş ve cinse göre dağılımı tablo (2) de gösterildi. 

Tablo 2: Hastaların Yaş ve Cinse Göre Dağılımı 

Yaş {Ay) 
Kız Erkek Toplam* 

Sayı % Sayı % Sayı % 

7 - 12 20 19.23 21 20.19 41 39.42 

13 - 36 31 29.80 32 30.76 63 60.57 

Toplam + 
51 49.03 53 50.96 104 %100 

* Satır toplamı, + SUtun toplamı, Yüzdeler toplam hasta içindeki payı gOstermcktcdir. 

Hastalarımızın yaş ortalaması (ay) ve standart sapma: (14,5 ± 8.19) 

Hasta anamnezleri otitis media semptomları yönünden değerlendirildi. (Anamnez 

bulguları hasta ebeveynlerinin ifadelerine dayanmaktadır.)· 

Hastaların tamamında birden fazla şikayet vardı. Üç ila altı şikayeti olanlar hastaların 

% 90'ını oluşturuyordu. Altıdan fazla şikayeti olanlar % 7'lik bir gruptu. 

Hastalık semptomlarının sıklık sırasına göre dağılınu tablo (3) de gösterildi. 
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Tablo 3: Akut Otitis Medialı Çocuklann Semptomları 

Şikayet Hasta sayısı (N=104) % 

1. Hırçınlık-Huzursuzluk 97 93.26 
2. Ateş 78 75.00 
3. Aşırı Ağlama 62 59.61 
4. Son bir hafta içinde ÜSYE 

geçirme (öksOrOk, nezle 51 49.03 
hail, ateş) hikayesi 

Başını sallama ve/veya 
5. Başını yastığa sürtme ve/veya 45 43.26 

Kulağını çekme 
6. iştahsızlık 46 44.23 
7. ishal 19 18.26 
8. Kusma 15 14.42 
9. Burun tıkanıklığı 13 '12.50 

1 o. Kulak ağrısı 7 6.73 
11. Denge bozukluğu Yok 
12. işitmede azalma Yok 

Hastaların tamamında şikayetlerin başlangıcı mtiracatlanndan önceki son bir hafta 

içinde olmuştu. %80'inin kulak şikayeti nedeni ile birinci mtiracatı % 15'inin 2-4. %5'inin 

4'den fazla mtiracatı idi. Dokuz hastada müracaatından önceki son hafta içinde antibiyotik 

tedavisine başlanmıştı. 

Hastaların 49'unda (%47.11) çift taraflı,55'inde (%52.88) tek taraflı otitis media 

mevcuttu. Tek taraflı otiti olanlarda 29 vakada sağ 26 vakada sol kulak tutulumu vardı. Bu 

fark istatistiki bakımından anlamlı değildi (P>0.01). Sağ otitis mediada ortalama yaş 14.5 ay, 

sol otitis mediada ortalama yaş 14.1 ay ve bilateral otitis mediada 11.2 ay olarak bulundu. 

Bilateral ve unilateral akut otitis medialann yaş gruplarına göre dağılımı tablo (4) de 

gösterildi. 
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Tablo 4: Bilateral ve Unilatare'l Akut Otitis Medianın Yaş Gruplanna Göre Dağılımı 

Bllateral otltl olanlar 
Unilateral otitl 

Yaş Grubu olanlar Toplam* 
* * hasta 

Sayı % Sayı % ,sayısı 

7 - 12 20 48.78 21 51.21 41 

13- 36 ay 29 - 46.03 34 53.96 63 

Toplam Hasta 49 47 .11 55 52.88 104 

* Satır yüzde ve toplamı 

Hastaların yıl içinde dağılımları homojen.değildi. Hastalarımızın% 46'sı Aralık-Mart 

aylarını kapsayan 4 aylık si.ire içinde mi.iracaat etmişti. Geri kalan vakaların yıl içindeki 

dağılımları oldukça homojendi. 

Hastaların fizik muayenelerinde en sık rastlanan bulgu irritabilite oldu (91 hasta 

%87.50). Bunu 42 (% 40.38) vaka ile ateş (rektal 37.5 °c den yukarısı) ve 21 (% 20.19) 

vaka ile respiratuar enfeksiyon bulguları takip etti (Krepitasyon, öksi.iri.ik, nezle hali vs.). 

Ortalama ateş 37 .70 ± 0.82 , ortalama nabız 110.58 ± 10. 15/dk, ortalama solunum sayısı 31 

± 8.17/dk idi. Hiç bir çocukta maxillofacial anomali yoktu. 

Gerekli ise kulak kanalı port-cotton veya irrigasyon ile temizlendikten sonra timpan 

zarı renk değişikliği, parlaklık ve ışık reflesi, translusensi, pozisyon bakımından sistematik 

olarak değerlendirildi. 

Akıntılı, akıntısız timpanik perforasyonu olan vakalar çalışma kapsamına alınmadı. 

Otoskopik bulgular tablo (5) de özetlendi. 
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Tablo 5: Otoskopik Bulgular (N=l53) 

Belirli bir renk Diğer 

Renk değişimi deöisikll 1 vok Hiperemik f Amber mavi vs.l 

Sayı O/o Sayı % Sayı % 

26 16.99 127 83.00 - -
Normal Azalmış Kaybolmuş· 

Parlaldık ve Sayı % Sayı % Sayı O/o 
Işık reflesi 87 56.86 45 29.41 2·1 13.72 

Nötral Bombe Retrakte 

Sayı % Sayı. % Sayı % 

l<ontur 61 39.86 82 53.59 10 6.53 

Translusen Azalmış Translusens OrEk 
Sayı % Sayı O/o Sayı O/o 

Translusensi 
derecesi 16 10.45 124 81.04 13 8.49 

* % ler satır yüzdesidir. 

Her hastada otomatik kan sayım cihazı ile (Cell-Dyn 1500) hemoglobin, lökosit, · 

formiil lökosit tayini yapıldı. Yakalarımızda ortalama hemoglobin 11.5 ± 2.4 (gr/dl), 

ortalama lökosit değeri 11.6 ± 2.8 (bin/ mikrolitre), lenfosit yüzdesi 55.3 ± 10.3, granUlosit 

yüzdesi 36.2 ± 7 .5, diğer hücreler yüzdesi 8.5 ± 4.4 olarak bulundu. 

· Effilzyon varlığını veya yokluğunu, otoskopinin geçerliliğini araştınnak için 51 

hastaya miringotomi yapıldı. 20 hasta 7-12 ay yaş grubundan 31 hasta 13-36 ay yaş 

grubundandı. Bilateral otitis mediası olan hastalarda rastgele yöntemiyle tek kulağa 

miringotomi uygulandı. Miringotomi yapılan 51 kulaktan 43 kulakta effüzyon mevcuttu. 8 

kulak "kuru" olarak değerlendirildi. 

Miringotomiden önce kulak kanalından ve mirigotomiden sonra sekresyondan killtilr 

alındı. KUltilr sonuçları tablo (6, 7) da özetlendi. 



Tablo 6: Kulak Kanalı Kültür Sonuçları 

izole edilen mikroorganizma 

Staphylococcus cuagulase (-) 
Diphterold baslller 
Staphylococcus cuagulase (+) 
E.Coli 
Dlphteroid +Staph.cuagulase (-) 
Steril 

Toplam 

Tablo 7: Miringotomi Kültür Sonuçları 

izole edilen mikroorganizma 

S. pneumoniae 
Beta-hem Streptococ 
Neisseriae 
Steril veya nonpatojenler * 

Toplam 

31 

Sayı 

11 
9 
1 
1 
2 

27 
51 

Sayı 

10 
3 
2 

36 

51 

% 

21.56 
17.64 

1.96 
1.96 
3.92 

52.94 
'100 

O/o 

19.60 
5.88 
3.92 

70.58 

% 100 

* Nonpatojenler (Orta kulak için) Difteroidler, Alpha strcptococci; S.cuagulase (-) 

Elde ettiğimiz timpanogramlan modifiye Jerger nomenklatürilne göre sınıflandırdık. 

Ancak bu sınıflama "yüksek basınç timpanogramlannı" içermiyordu. Çalışmamız esnasında 

gözlemlediğimiz bu tip timpanogramlan P tipi(Sl) diye adlandırılan gruba dahil ettik. 

Timpanogramlann yaş gruplarına göre dağılımında önemli bir farklılık yoktu. 

153 Akut otitis medialı kulaktan elde edilen timpanometrik paternlerin dağılımı 

tablo(8) de gösterilmiştir. 
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Tablo 8: Akut Otitis Media'da Timpmwgram Tiplerinin Yaş Gruplanna Dağılımı 

Timpanogram 7-12 ay (N:61) 13-36 ay (N:92) Toplam* 
Tipi Kulak + Kulak %+ Kulak %+ 

savısı 
O/o 

savısı savısı 

A 4 6.55 6 6.52 10 6.53 

As 1 1.63 2 2.17 3 1.96' 

8 48 78.68 69 75.00 117 76.47 

c 6 9.83 11 11.95 17 11.11 

p 2 3.27 4 4.34 6 3.92 

Toplam+ 61 100 92 100 153 100 

* Satır toplamı, + Sütun toplam ve yüzdesi 

Miringotomi yapılan ve yapılmayan gruplar arasında timpanogramlann dağılımı 

bakımından önemli bir farklılık yoktu. 

Miringotomi yapılan ve yapılmayan hastalarda timpanogramlann dağılımı tablo (9,10)

da gösterildi. 

Tablo 9: Miringotomi Yapılan Hastalarda Timpanogram Tipleri ve Effüzyon 

Müsbetliği 

Timpanogram Mlrlngo Effüzyon var Eff Ozyon yok 
tomi Tipi 
Sayısı % Sayı %+ Sayı %+ 

A 4 7.84 1 25 3 75 

8 40 78.43 38 95.00 2 5 

c 5 9.80 2 40 3 60 

p 2 3.92 2 100 - -
Toplam * 51 100 43 - 8 -

*Sütun toplam ve yüzdeleri, +Satır yüzdeleri 
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Tablo 10: Miringotomi Yapılmayan Hastalarda Timpanogram Tipleri 

Timpanogram Tipi Kulak Sayısı % 

A 6 5.88 

As 3 2.94 

B 77 75.49 
c 12 11. 76 
p 4 3.92 

Toplam 102 % 100 

Tablo (8) de görilldilğil gibi 117 kulakta(% 76.47) belirli bir pik göstermeyen ve 

timpanik membranın effüzyona bağlı olarak m~bilitesinin kaybolduğuna işaret eden B tip~ 

timpanogramlar elde edildi. Bu tip timpanogram gösteren vakaların % 95'inde effüzyon 

bulundu. 10 kulakta(% 6.53) A tipi (normal) tiınpanogram elde edildi. Bu timpanometrik 

kategorideki kulaklardan· % 25'inde effüzyon bulundu. 17 ku.lakta (% 11.11) normal şekil ve 

amptüdü olan fakat pik basma -140 mm fiıO veya daha fazla olan C tipi timpanogramlar elde 

edildi. Bunlardan % 40'ında effüzyon mevcuttu. Enteresan bir bulgu +50 mm H20 veya 

daha yüksek pozitif basınç alanında pik gösteren timpanogramların görülmesi oldu (6 vaka % 

3.92). Bunları P tipi timpanogramlar olarak sınıflandırdık. Miringotomi yaptığınuz iki vakada 

da effüzyon mevcuttu. 

Effüzyon mevcut olan 43 kulaktan 40 tanesinde effüzyon mevcudiyetine işaret eden B 

ve P tipi timpanogramlar elde ettik (% 93.02). 

Elde ettiğimiz equivalent kulak kanal volümlerini değerlendirdik. Nonnal sınırların 

üsti.inde veya altında değerler elde ettiğimiz timpan zarı perfore veya kulak kanalı tıkalı 

vakalan değerlerdirmeye dahil etmedik. Ortalama equivalent kulak kanal volilmil 0,64 (cc) ve 

SD = ± 0,16 olarak bulundu. 7-12 ay yaş grubunda 0.63±0.17, 13-36 ay yaş grubunda 

0.65±0.18 idi 
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TARTIŞMA 

Akut otitis media ve komplikasyonlarına dünyanın her tarafında rastlanmaktadır. 

Avusturalya yerlile~ arasında orta kulak enfeksiyonuna veya erken belirtilerine çocukların % 

63 ünde rastlanmıştırC82>. Alaska eskimo çocuklarının% 76 sı hayatlarının ilk yılı içinde bir 

veya bir kaç akut otitis media epizodu geçirirter<83), ABD'de Howie ve arkadaşları çocukların 

% 76-95'inin 6 yaşından önce en az bir akut otitis media atağına maruz kaldıklarını rapor 

etmişlerdir<84>. Kendi kliniğimizde akut otitis media en sık karşılaştığımız hastalıklardan 

birisidir. Bölgemizde akut otitis media sıklığını araştınnak için Atatilrk Üniversitesi Araştırma 

Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine 1Ocak1989 ve 31Aralık1989 tarihleri 

arasında müracaat eden hastaların hastalık tanılarına göre dağılımını retrospektif olarak 

araştırdık. Bir yıl içinde pediatri polikliniğine müracaat eden 12390 hastadan 1282 (% 10.34) 

vakada akut otitis media teşhis edilmişti. 3359 (% 27. 11) hastada ÜSYE vardı ve ençok 

rastlanan hastalıktı. bunu 1313 (% 10.59) vaka ile AGE takip ediyordu. Böylece akut otitis 

media kendi polikliniğimizde en sık rastladığımız üçüncü hastalık dummundadır. 

Akut otitis mediaya maruz kalan hastaların çoğu 7 yaşından küçüktür. İnsidans 1-2 

yaşlarında pik noktasına erişir(85). Otitis media hayatın ilk iki yılı boyunca en sıktır ve daha 

sonra biraz daha az prevalen hale gelir<7). Hastalığın neden küçük çocuklarda sık görüldüğü 

kesin olarak bilinmemekle birlikte muhtemel bir çok faktör söz konusudur; 1- Genel olarak 

küçük çocuklar enfeksiyona, özellikle solunum sistemi enfeksiyonlarına daha duyarlıdırlar. 

Yüksek akut otitis media hızı yüksek ÜSYE hızının tabii bir sonucu olabilir. 2- İnfant ve 

küçük çocuklarda nazofarengeal lenfoid dokunun fazla bulunması hem rekürren veya kronik 

lokal enfeksiyona hemde ·Eustachi tüp obstriksiyonu ve orta kulak iltihabına eğilim 

yaratabilir. 3- Schaefer(86) İnek sütü ile beslenenlerde anne sütü ile beslenenlere kıyasla daha 

yüksek bir kronik otitis media insidansı bulmuştur. Benzer bir çalışmada Cunningham<87> 

otitis media insidansını suni beslenenlerde göğüs sütil ile beslenenlerden daha yüksek 
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bulmuştur. 4- Duncan ve Beauregard(88,89) postural faktörlere değinmişlerdir. Bu görüşe 

göre bebekler supin pozisyonunda beslendikleri zaman silt ve nazofarengeal sekresyon 

Eustachi tiiplerinin nazofarengeal orifisleri civarında birikir. Böylece obstriksiyon ve 

enflamasyon için gerekli zemin teşekkill etmiş olur. 'Esasen sadece beslenme anından ziyade 

bebekler genellikle supin pozisyonundadırlar. Bu durum Eustachi tüpil, orta kulak sistemini 

sekresyon ve patojenik bakterilerin girişine daha milsait kılar. 5- Küçilk çocuklarda Eustachi 

tüpü daha kısa daha geniş ve dilzdür. Bu durum patojenik organizmaların ve nazofarengeal 

sekresyonların orta kulak boşluğuna daha kolay ulaşmasını sağlayabilir. Ayrıca infantlarda 

tüp duvarları daha esnektir ve daha kolay kollabe olur. Bu durum fonksiyonel obstriksiyana 

ve orta kulakta enfeksiyona yol açar. Bu çalışmaya dahil edilen hastalar akut otitis medianın 

en sık görüldüğü ve tanının zor olduğu küçük yaş grubundan seçildi. Vakalanmızın % 39'u 

7-12 aylık% 61'i 13-36 aylık yaşlarda idi. Paradise ve arkadaşlarıC69) 7 aydan kliçük 

infantlarda timpanometri test sonuçlarına güvenilemeyeceğini rapor etmişlerdir. Daha sonra 

bir çok kongre ve yayınlarda benzer bulgular bildirilmiştir(65.,66,78). Bu nedenle 7 aydan 

küçük infantları çalışmamıza almadık. 

Hastalığın erkek çocuklarda daha sık göriildüğüne dair bazı raporlar vardır. Feingold 

ve arkadaşları(21) erkek çocuk oranını % 61 olarak rapor etmişlerdir. Perrin ve 

arkadaşlarının(90) rapor ettiği rekürren akut otitis medialı çocuklarda ise erkek çocuk oranı 

%70 olarak bildirilmiştir. Kokko(91) tarafından bildirilen kronik sekretuar otitis medialı 

çocuklarda oran % 59 dur. Diğer taraftan otitis media oluşumunda sex farkı bulunmadığına 

dair raporlarda mevcuttur. İsveç'te 2000 den fazla hastayı kapsayan silpilratif otitis media 

vakasında önemli bir cinsiyet farkı bulunmamıştırC52) Lowe ve arkadaşlarıda(9Z) cinsiyet farkı 

olmadığını bildirmişlerdir. Bizim vakalanmızda cinsiyet bakımından önemli bir fark yoktu 

Hastaların 51 'i kız 53'il erkekti. Bu fark istatistiki bakımdan anlamsızdı. 

Hastalık insidansımn mevsimsel bir özellik gösterdiği bazı araştırmacılar tarafından 

bildirilmiştir. Brownlee ve arkadaşları(93) tarafından rapor edilen verilerinde vakaların % 61 'i 
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Kasım-Mart ayları arasında teşhis edilmişti. En yüksek frekans Şubat ayında en düşük 

frekans Temmuz ayında idi. Coffey(l8) Diamant ve Diamant<52) da aynı doğrultuda bulgular 

rapor etmişlerdir. Yani en yüksek hız soğuk kış ayları süresince en düşük hız ise sıcak yaz 

aylarında gözlenmiştir. Vakalarımızın % 46'sı (48 hasta) Aralık-Mart aylarını kapsayan 4 

aylık sUre içinde milracaat etmişti. Geri kalan vakaların yıl içinde dağılımları oldukça 

homojendi. Bu bulgu literatür bilgileri ile uyuşmaktadır. Hastalığın soğuk iklimlerde daha 

çok görillebileceği düşünillebilir. Fakat otit gelişmesinde rolü olan diğer değişkenleri 

çıkararak bu somyu aydınlatacak çalışmalar rapor edilmemiştir. 

İnfant ve küçUk çocuklardaki semptomların çoğu non spesifiktir. İrritabilite, ateş, 

iştahsızlık, kulak ağrısı başlıca semptomlardır(43,94). Hastalığın sık görilldUğil yaş 

gmbundaki hastaların çoğu prelingual evrededirler ve semptomlarını ifade edemezler. Kulak 

ağrısının çocukca ifadesi huzursuzluk, ağlama, kulağını çekme veya başını yastığa sürtme 

olabilir<7 •33). V akalarımızın mUracaatlarındaki şikayetlerinin başında hırçınlık-huzursuzluk 

şikayeti geliyordu (%93). 62 vakarla (%59) aşın ağlama şikayeti, 45 vakarla (%43) 

muhtemelen kulak ağrısına bağlı kulağını çekme ve/veya başını yastığa sürtme ve/veya başını 

sallama şikayeti vardı. Bu şikayetlere uygun olarak fizik muayene esnasında en sık 

karşılaştığımız bulgu irritabilite oldu (% 87 .5). 

Akut otitis media vakalannda önemli bir semptom ateştir. Fakat dahada önemlisi her 

vakada ateşin tespit edilemeyeceğinin bilinmesidir. Halsted ve arkadaşları(19) ile Howie ve 

arkadaşları<20) akut otitis media vakalarının % 40 ila % 70 inde ateş tespit etmişlerdir. 

Vakalarımızın % 7 5'inin geliş şikayetleri arasında ateş bulunmasına rağmen fizik 

muayeneleri esnasında sadece % 40'inde ateş tespit ettik. Ateş şikayetinin bu kadar çok 

olmasına rağmen nisbeten az sayıda hastada ateş tespit edilmesi, ailelerin ateşi yanlış 

değerlendirmelerinin yanısıra, ateşli çocuğa acilen bir ateŞ düşürücü verme alışkanlığına 

ve/veya ateşin gün içindeki dalgalanmasına bağlı olabilir. Ayrıca 9 vakamızda 

müracaatlarından önceki 7 giln içinde antibiyotik tedavisine başlanmıştı. 
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Akut otitis media da kulak akıntısının görülmesi tiinpanik membran perforasyonuna 

işaret eder ki bu va.kalan çalışmamızdan çıkarmıştık .. 

ÜSYE lan ile akut otitis media atakları arasında bir ilişki olduğu bilinmektedir(l,43). 

Viral salgınlarla otitis media epidemileri aynı zamanda görü1Ur<24>. Her ne kadar üst solunum 

yollarının viral enfeksiyonlarının akut otitis media patogenezinde rol aynadığından 

şüphelenilmişse de respiratuar viruslarla (respiratuar sinsidyal virus, influenza A, adonovirus 

gibi) akut otitis media arasındaki sıkı ilişki son zamanlarda gösterilmiştir<27 •28•29). 

Respiratuar viral enfeksiyonun konak epitelyal yUzeylerine bakteriyel adheransı artırdığına 

dair bazı delliller vardırC95). Respiratuar virusların immunokompetent hücrelerin 

fonksiyonunda çeşitli değişmelere yol açmak suretiyle immunosupresif bir etki yaratmaları da 

ihtimal dahilindedir(96)~ Fakat bu konu iyice araştırılmış değildir. Akut otitis media 

patogenezinde influenza A virusunun rolilnil destekleyen deneysel deliller Giebink ve 

arkadaşlarıC9?) tarafından gösterilmiştir. Çincilla ların nozofarenksine S. pneumoninae instille. 

edildiği zaman sadece% 13'Unde akut otitis media geliştiği halde aynı zamanda orta kulak 

deflate edildiği zaman bu oran% 62 idi. Nazofarenk S.pneumonia ve influenzae A virus ile 

birlikte instille edildiği zaman akut otitis media insidansı % 67 olarak bulundu. Daha sonraki 

araştırmalar influenzae A virusunun tubal mukozayı harap ettiğini ortaya koymuştur. Biltlin 

respiratuar virusların aynı patolojik etkiye sahip olup olmadığını kesinlikle bilmiyoruz. Fakat 

patojenik respiratuar viruslardan herhangi birisi silier epitelyumun biitiinliiğUnii bozabilir .. 

Qvarnberg(85) ilst solunum yolu enfeksiyonumı duyarlılıkla akut otitis media arasındaki 

ilişkiyi araştırmış ve sıkı bir ilgi bulmuştur. Son oniki ay içinde 4 veya daha fazla ÜSYE 

geçirenlerden % 51 'i 4 veya daha fazla akut otitis media atağı geçirirken hiç veya bir ÜSYE 

geçirenler arasında bu oran% 25 idi. Vakalarımızın yansında son bir hafta içinde ÜSYE 

geçirme hikayesi vardı. % 21'inde ise muayeneleri esnasında halen bir ÜSYE mevcuttu. 

Bizim bulgularımızda ÜSYE'larının akut otitis ataklarına öncillük ettiği görUşilnU 

desteklemektedir. 
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Tetzlaff ve arkadaşlan(59) akut otitis medialı infantlarda % 21 kusma % 20 diyare % 

18 iştahsızlık bulmuşlardır. Coffey(l8) genellikle respiratuar semptomların bulunmasına 

karşılık arada sırada gastrointestinal semptomlara rastlandığını bildirmiştir. İştahsızlık, 

kusma, ishal gibi gastroentestinal semptomlara vakalanmızın % 44 ila % 14'ünde rastladık. 

İştahsızlık% 44 vakada, ishal% 18 vakada vardı. En az görillen gastroentestinal semptom 

%14 vaka ile kusma oldu. 

Bluestone(9) tarafından tartışıldığı gibi nazal obstriksiyon otitis m~ia patogenezinde 

bir role sahip olabilir. Burun (inflamasyon veya obstriktif adenoidler nedeni ile) tıkalı olduğu 

zaman yutkunma ilkin pozitif nozofarengeal hava basıncına yol açar. Bunu negatif bir basınç 

fazı takip eder. Tüp esnek olduğu zaman pozitif nazofarengeal basınç infekte sekresyonlann 

orta kulağa itilmesine sebep olabilir veya negatif nazof arengeal basınç esnek tüpte açılma 

fonksiyonunu bozabilir ve fonksiyona! olarak daha fazla bir obstriksiyona yol açabilir 

(Toynbee Fenomeni). Hastalarımızda burun tıkanıklığı semptomunun mevcudiyetini 

araştırdık. 13 vakarla(% 12.5) kronik olarak bu şikayet mevcuttu. 

Coffey ve arkadaşları(18) vakalannın % 35'inde bilateral otit tespit etmişlerdir. 

Brownlee ve arakdaşlarıC93) % 40 vakarla, Howie ve arkadaşlan(20) % 50 vakada bilateral otit 

tesphetmişlerdir. Howie arkadaşlarının serisinde sol otitis mediada ortalama yaş 3.3 yıl sağ 

otitis mediada 3.5 yıl ve bilateral otitis mediada da 2.4 yıldı. Bu bulgu bilateral otitis 

medianın daha genç yaş guruplarında daha sık olduğu göriişünU destekliyordu. Bu gözlem 

Paavolainon(98) tarafındanda belirtilmiştir. Sonuç olarak bilateral otitis media aşikar bir 

şekilde hasta yaşı ile korelasyon gösterir ve genç infantlarda daha sık olarak her iki kulak 

hastalığa katılırC85), İnfant ve küçük çocuklardaki kısa ve geniş Eustachi tüpü muhtemelen 

infeksiyonun her iki kulağa daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır. 

Biz vakalanmızın % 47'sinde bilateral otitis media ·bulduk. Bu oran 7-12 ay yaş 

grubunda% 49, 13-36 ay yaş grubunda %46 idi. Bilateral otit sıklığı kUçUk yaş gnıbunda 

daha yüksek olmakla beraber istitastiki bakımdan anlamlı değildi (P>0.01). Tek taraflı otitis 
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mediası olan vakalarda 29 vakarla sağ 26 vakarla sol kulak tutulumu vardı. Bu fark istatistiki 

bakımdan anlamlı değildi (P>0.01). Bilateral otit oranı bizim çalışmamızda Coffey ve 

Brownlee'nin bildirdiklerinden daha yüksektir. Ancak bu çalışmalarda ele alınan hasta 

gruplarının yaş marjı bizim serimizden daha geniştir ve ortalama yaşları da daha yüksektir. 

Bizim bulgumuz Howie ve arkadaşlarının bulgularını desteklemektedir. 

Fiziksel semptomların yanısıra timpanik membran hiperemisi pratikte hekimlerin akut 

otitis media tanısı koymak için kullandıkları belkide en önemli kriteridir. Orta kulak 

kavitesindeki enflamasyonunun timpanik zarda hiperemi yaratması tabii sonuç olarak 

beklenir. Ancak tek başına hiperemi akut otitis medianın göstergesi değildif(6,33). Hafif ve 

diffüz kızarıklığın ağlama, hapşırma ve sümkürme ile oluşabileceği Bluestone ve Paradise 

tarafından belirtilmiştir{7,9). Buna karşılık timpanik membranın en azından 2/3 ünü geçen 

hiperemi akut otitis medianın bir kriteri olarak sıklıkla kullanılmıştır<BS,93). Coffey ve 

arkadaşları(18) akut otitis media tanısında timpanik membranın enjekte veya eritemli olup 

olmadığını nazari dikkate almadılar. Schwartz ve Schwartz(99) okut otitis medialı 103 

çocuktan sadece % 1 O unda ateşli kırmızılık ve hemorajik timpanik membran bulmuşlardır. 

Bir çok çalışmada ise timpanik membran görünümünden bahsedilmemektedir. 

Bizim otoskopik muayenelerimiz esnasında en sık karşılaştığımız bulgu timpanik 

membran hiperemisi aldu (% 83). % 17 vak.ada timpanik membranda farkedilebilir bir renk 

değişikliği yoktu. 

Bluestone(9) ışık reflesinin değerlendirilmesinin sınırlı kıymeti olduğunu yazmıştır. 

Paradisc(7) genç infantlarda ışık reflesinin olmayabileceğini bununda mutlaka bir hastalığı 

göstermesi gerekmediğini, orta kulakta inflarriasyon ve effüzyon olsa bile parlaklık ve ışık 

reflesinin normal görünümünün genellikle sebat edebileceğini kaydetmiştir. Vakalarımızın 

%57 sinde timpanik membranın parlaklık ve ışık reflesinde bir değişme yoktu. %29 unda 

timpanik zar parlaklığında azalma % 14 Unde kaybolma tespit edildi. Bir çok vakada timpanik 

membranın hiperemik görlinmesine karşın parlaklığını ve ışık reflesini muhafaza ettiğini 
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müşahade ettik. 

Akut otitis mediada timpanik zarın pozisyonu orta kulak hava basıncını yansıtabilir. 

Hiperemi fazında Eustachi tüpünde obstriksiyon vardır. Zamanla timpanik kavitedeki hava . 

mukozadan absorbe edilir ve orta kulak boşlu~nda negatif basınç teşekkül eder. bu durumda 

timpanik zar retrakte görilnilr. Kavitede eksudasyon ve süpürasyon teşekkül edince timpanik 

membran bombe bir hal alır. Bombeleşme orta kulak kavitesinde artmış hava basıncına da 

bağlı olabilir. Mukozal hiperemi hızla oluşursa hava basıncı yilksek kalır(35), 

Orta kulak effilzyonu olmaksızın pozitif orta kulak basıncı ve şişkin bir timpanik 

membran otoskopik muayene esnasında ağlayan neonatallarda ve genç infantlarda sıklıkla 

görülür. Daha büyilk çocuklar ve erişkinlerde aynı duruma burnu tıkalıyken hasta, 

sümkürürse, yutkunursa veya hapşırdıktan sonra rastlanabilir. Akut otitis medianın başlangıç 

aşamasında, genellikle orta kulakta hava bulunmasından dolayı, timpanik membran dolgun 

olabilir. 

Vakalanmızın % 40'ında timpanik membran nötral pozisyonda idi. % 54 vakarla· 

bombe % 6 vak.ada retrakte olarak değerlendirildi. 

Bluestone ve Shurin(6) infant ve çocuklarda timpanik membran opasifıkasyonunun 

otitis media için sabit bir bulgu olduğunu belirtmişlerdir. Paradise(7) opasifikasyonun 

genellikle altta yatan effüzyona işaret ettiğini yazmıştır. Vakalarımızın % 8l'inde translusensi 

kaybı % 8'inde opasifıkasyon mevcuttu. Diğerlerinde (% 11) translusensi bakımından bir 

değişiklik yoktu. 

NelsonOOO) ılımlı bir lökositozun akut otitis media için karakteristik olduğunu 

20.000/mm3'ü aşan lökosit sayısının başka bir enfeksiyonun mevcudiyeti yönünden 

klinisyeni uyarması gerektiğini belirtmiştir. Hemoglobin ve beyaz küre değerleri meydana 

gelebilecek değişiklikler yönilnden araştırıldı. Hastalarımızın ortalama hemaglobin değeri 

(11.5 ± 2.4 gr/dl) normal sınırlar içinde olup tanıda bir değeri yoktu. Ortalama beyaz küre 

sayısı 11.6 ± 2.8 bin / mikrolitre idi. Çalıştığımız yaş grubunda ortalama değerlcr(57) 6. 
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ayda: 11.9 (sınırlar: 6.0-17.5) bin/mikrolitre, 4 yaşında: 9.1 (sınırlar: 5.5-15.5) 

bin/mikrolitre'dir. Buna göre, vakalanmızın ortalama lökosit değerlerinin normal sınırlar 

içinde kaldıkları ortaya çıkmaktadır. Vakalanmızın % 20'sinde respiratuar enfeksiyon 

bulguları vardı ki bunlarda da belirgin bir lökositoz yoktu. Buna rağmen bu va.kalan 

ortalamaya dahil etmedik. Diğer taraftan ortalama nötrofil ve ortalama lenfosit değerlerinde 

de belirgin bir değişiklik yoktu. Bulgularımız akut otitis mediada lökosit ve formül lökosit 

değerlerinin önemli ölçilde değişmediğini ortaya koymaktadır. 

Dış kulak kanalı killtilrlerinde ürettiğimiz bakteriler literatilrde bildirilen kulak 

kanalının normal flora bakterileridirC24,l00,10l). % 30 bireyde kulak kanalının steril olduğu 

kaydedilmiştirClOl). Bizim çalışmamızda vakalann % 53'U steril bulundu. 

Miringotomi'den sonra alınan killtilrlerde en sık rastladığımız bakteri S. pneumoniae 

olmakla beraber nisbeten az sayıda vakada bakteri ilremesi elde ettik. S.pnomoniae sık 

kullanılan antibiyotiklere ve kurumaya duyarlı organizmalardır{l02,103), Hastalarımızın bir 

kısmının milracaatlarından önce antibiyotik almış olmaları, kültilr alınmasında veya ekiminde 

teknik hatalar belkide en önemlisi kilittir alınması ile ekilmesi arasında geçen zaman muhtemel 

etken sebeplerdir. H.influenzae türlerinin üremeleri için X ve Y faktörlerine ihtiyaç vardır. 

Kanlı agarda aynı zamanda S. albus inoküle edilmedikçe nadiren ürerler. Bizim çalışmamızın 

esas amacı bekteriyolojik bir araştırma olmadığı için özel bir besi yeri kullanmadık ve 

kültürlerimizde Haemofılus suşlanna raslamadık. 

Otitis media tanısında en önemli muayene otoskopik muayenedir. Fakat otoskopi 

subjektiftir ve genellikle uygulandığı şekliyle gerçekten az çok farklı sonuçlar verir<5>. 

Klinisyenlerin çoğu pnömotik otoskop kullanmazlarC77). Kullanılırlarsada mevcut cihazların 

çoğu tam hava kaçınnayacak şekilde dizayn edilmemiştir(6). Dolayısiyle hatalı tanı ihtimalini 

yükseltirler. Jordan(8) üç otolojistin timpanik membranın görünümünü tanımlamaları arasında 

uyuşmazlık bulmuştur. Timpanik membranın normal veya anormalliğine dair çocuklarda 

yapılan gözlemlerin sadece % 60'ında uyum vardı. Timpanik membranın mobilitesinin 
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bozulması konusunda yapılan gözlemlerin ise % 60'ında uyumsuzluk vardı. Otoskopik 

tanıların geçerliliğini araştıran bir çalışmada effüzyon bulunan Uç yaşın altındaki çocukların 

%15-20'si klinik olarak atlanmıştır. Bu yUksek hata. oranı tıbbi bir merkezdeki 

muayenecilerde bulunmuştur ki bunlar tanı yeteneklerinin değerlendirildiğinin farkındaydılar 

ve muhtemelen en dikkatli bir şekilde otoskopi yapmak için motive olmuşlardı(l04). Çok 

tecrübeli otoskopistler bile % 94'den fazla sensivite % 7 4-78 den fazla spesifite hızına sahip 

değillerdir{l05). Örneğin Cantekin ve arkadaşları(106) tanılarını miringo~omi bulguları ile 

mukayese ederek çok tecrübeli iki otoskopist için% 91 ve% 84 sensivite ve %78, %74 

spesifite bulmuşlardır. 

Otoskopik tanılarımızın geçerliliğini araştırnıak ve bir kontrol gurubu oluşturmak için 

vakalarımızın yaklaşık yarısında miringotomi uyguladık. Miringotomi yaptığımız 51 kulaktan 

43'Unde effüzyon mevcuttu. 8'i "kuru" olarak değerlendirildi. Effüzyon milsbetliğini akut 

otitis media mevcudiyeti için "altın standard" olarak kabul edecek olursak otoskopik 

sensitivitemiz %84 olmaktadır. Bu oran hastaların zincirleme olarak iki hekim tarafından 

muayenesi ile elde edilmiştir. Otoskopik muayenelerimizde pnomotik metod hastanemizde 

kullanılmadığı için bu metodu uygulayamadık. Pnomotik otoskopi uygulama zorluğuna 

rağmen basit otoskopiye kıyasla otoskopistin sensivite ve spesifitesini artıran bir metoddur. 

Buna rağmen elde ettiğimiz sensivite hızı literatüre göre makfil sınırlar içindedir. , 

Miringotomide effüzyon bulunması otitis media mevcudiyetini kesin bir şekilde 

gösterir. Diğer taraftan miringotomi de effüzyon bulunmamasının otitis media mevcudiyetini 

kesin bir şekilde ekarte edeceği şüphelidir. Çünkü yanlış tanı söz konusu değilse şu 

ihtimaller üzerinde durulabilir:l-Miringotomide teknik bir hata effüzyonun gözden kaçmasına 

sebep olabilir. 2- Hastalık gelişiminin erken fazında (hiperemi) olabilir ve henüz eksüdasyon 

ve süpürasyon teşekkül etmemiş olabilir. 3- Birçok hastada biitün bulgular (sağırlık hikayesi, 

kulak zarının görilnümü, pür ton odiyometri, impadans testleri) orta kulakta bir effüzyon 

mevcudiyetine işaret ediyorken, miringotomide effüzyon bulunamaz(l07). Bu durumun kesin 

açıklaması bilinmiyor. Test anında gerçekte bir effilzyonun mevcut olduğu fakat sıvının 
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lokülasyon veya yeniden dağılımına bağlı olarak miringotomide atlandığı ileri 

sürülmüştlir(lO?). Başka bir ihtimal effilzyonun çocuğun operasyon masasındaki 

pozisyonuna bağlı olarak mastoid hücrelere akmasıdır(105), Anestezi verilmesi esnasında 

Eustachi tüpünün açılması ve effüzyonun tüpten boşalması ve effüzyon tanısı ile ıniringotomi 

yapılması arasındaki zamanda effilzyon resorbsiyonu diğer ihtimaller olarak önü 

sürlilmüştürC10S,l07). Çeşitli araştırmacılar klinik olarak aşikar otitis medialı hastalarında% 

10-38 oranında miringotomide effüzyon bulamamışlardırC41,106,107,108). , 

Hastalarımız timpanometriyi iyi tolere ettiler. Vakalarımızın %98'inde timpanometri 

yapmaya muvaffak olduk. Çocuk ağlıyor ve/veya hareket ediyorsa kulak kanalının hava 

geçirmez bir şekilde kapatılması mlimkün olmaz. Tatminkar bir sonuç alabilmek için ağlayan 

ve/veya hareket eden çocuklarda genellikle test girişimini bir kaç kez tekrarlamak zonında 

kaldık. Küçük çocuklarda timpanometri yapılabilmesi için test suresinin kısa olması ve 

metodun hastayı irrite etmemesi gerekir. Zira kilçilk çocuklar çok çabuk paniğe kapılır ağlar 

ve çırpınırlar bu da testin yapılmasını imkansız hale getirir. 

Timpanometri orta kulağın durumu hakkındaki bilgileri grafikler şeklinde verir. Bu 

grafiklerin yorumu orta kulağın durumu hakkında bazı bilgilerin çıkarılmasını sağlar. 

Timpanometri orta kulağın patolojilerini özellikle effüzyom.ı tespit etmede iki durumu haric 

oldukça sensitif bulunmuştur. Bu iki durum yedi aylıktan küçük infantlar ve akut orta kulak 

enfeksiyonunun erken safhasıdır. Timpanometri'nin spesifitesi ortaya çıkan grafik 

anomalinin tipine bağlı olarak de&rişir. Bazı eğriler açıkça orta kulak hastalığını gösterir. Buna 

karşılık bazıları çift anlamlıdır, yani sadece şilphelenmeye yol açarlar<5•69•
78>. 

Akut otitis mediada başlıca anomaliler; orta kulağı, kemikcikleri ve timpanik 

membranın iç yüzeyini döşeyen mukozanın enflamasyonu, effilzyon ve orta kulakta azalmış 

bir hava basıtıcıdır(33,36). Timpanometri akut otitis mediada az sayıda çalışmaya konu 

olmuştur. Halbuki akut otitis mediaııın bir kaç komponenti hakkında bilgi sağlayabilir. 

Eustaclıi tlipünün açık olup olmadığım orta kulak hava basıncını ölçmek suretiyle çıkarabilir. 



44 

Effüzyon mevcudiyetini bUyUk bir hassasiyetle tespit eder, timpanik membran kemikciklerin 

durumunu ortaya koyar(109). 

Akut otitis medialı çocuklarda acoustic inımittance bulgularını araştıran Schwartz ve 

arkadaşı(99) % 9 oranında normal (A tipi) timpanogramlar elde ettik.leıini bildiıınişlerdir. 

Wheelcr(llO) % 7, Lampe ve arkadaşlarıC81) % 9 oranında A tipi timpanogramlar 

bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda bu oran % 6.53 dil. Bunun bahsedilen çalışmfllarda elde 

edilen oranlardan biraz düşUk olduğu fakat farkın önemli ölçüde olmadığı göri.ilınektedir. 

Diğer taraftan Groothui~ ve arkadaşları akut otitis ınedianın inisiyal epizodu siircsince hiç A 

tipine rastlamadıklarını belirtmişlerdir. 

A tipi timpanograınlar normal bir orta kulak hava basıncını ve nomıal IJir timpanik 

mcınbran mobilitesini gösterirJer. Orta kulakta bir enflamasyon mevcut olmasına karşın 

timpanometride normal bir eğri elde edilmesinin sebebi açık değildir. Muhtemel açıklaması 

şunlar olabilir. Enflamasyonun erken aşamasında henüz basınç değişikliği ve effilzyoü 

teşekkUl etmemiştir. Tilplerde ödem varsabile çocuklar ağlama ve ıkınma esnasında orta 

kulağa bir miktar hava veriyor olnbilirler. Schwartz ve arkadaşı(99) normal veya negatif 

basınç timpanogramlannı açıklamak için segmental orta kulak hastalığı mevcudiyetini ileri 

sürmUşkrdir. Segmcntal orta kulak hastalığı, orta kulak kavitesinin.Uçte birinden daha aztnı 

dolduran, basınç uygulanabilir, hareket ettirilebilir, ince sıvı seviyeleri veya lokiile cksuda ile 

karakterizedir. Böyle bir durumda timpanik zar mobilitcsinin bozulmamış olarak kalabileceği 

savunu] maktadır. 

Effi.izyon Jdtlesi ile timpanogram kUrvU arasındaki ilişki Renvall ve arkadaşları<112> 

tarafından deneysel olarak araştırılmıştır. Renvall ve nrkadaşlaıi insan tempom' kemik 

preparasyonlanndaki orta kulak kavitelerine artan miktarlarda sıvı doldurdular ve eş zamanlı 

olarak Limpanometri yaptılar. Orta kulaktaki sıvı seviyesi dUşUk olduğu zaman tİ1111''" ıns_;ranı 

orjinal görilnilmilnil koruyordu. Sıvı seviyesi uınbo seviyesine ulaşınca timpanogram 

klirvilniln yuvarlaklaşmaya başladığını ve kavite tamamen sıvıyla doluncaya kadar 
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timpanogramlann giderek basıklaştığını gözlemlediler. 

Diğer taraftan timpanogram kürvüne tesiri olan tek faktör effüzyon kitlesi'de değildir. 

Effüzyonun kitlesi kadar yüzey gerilimi, timpanik membranın ve ossiküler zincirin katılığı ve 

orta kulak basıncı timpanogramın şekli üzerine etkili olabilir(lOS), 

Schwartz(l13) akut effi.izyonlar orta kulak mesafesinin üçte birinden daha azını 

dolduruyorsa böyle çocukların % 80'inin normal timpanogram verdiğini belirtmiştir. 

Schwartz'a göre sadece orta kulak mesafesinin% 50'den fazlası likidle iş~al edildiği zaman 

timpanometri tip B veya C örneğinde eğri verecektir. 

Wheeler(llO) akut otitis medialı çocuklarda% 64 oranında, Lampe ve arkadaşları(Sl) 

% 35 oranında, B tipi timpanogram bulmuşlardır. Schwartz ve arkadaşı<99) % 63 vakada B 

tipine tekabül eden flat (basık) timpanogramlar elde euniştir. Groothuis ve arkadaşları(lll) B 

tipi timpanogramlarda vakalann % 93'ünde anormal otoskopik bulguların eşlik ettiğini 

gözlemlemişlerdir. Bizim çalışmamızda % 76 vakada B tipi timpanogramlar elde ettik. Bu. 

oran bahsedilen çalışmalardaki bulgulardan daha yüksektir. Yukardaki çalışmalar pediatrik 

hastalarda yapılnnş olmakla beraber yaş marjı oldukça geniştir. (Örn:Schwartz ve arkadaşının 

çalışmalarında 4 ay - 17 yıl) Halbuki bizim çalışmamızda hem hastaların ortalama yaşları 

küçüktü (ortalama: 14.5 ay S.D: ± 8.19) hem de yaş marjı oldukça dardı. Yaş faktörilniln bu 

oranlar üzerine etkili olması muhtemeldir. Bu bulgu timpanik zar mobilitesinin küçük 

çocuklarda daha çabuk bozulmuş olabileceğine işaret etmektedir. İnfantlar üzerinde çalışan 

Groothuis ve arkadaşlarının(lll) bulguları bu görilşU destekler mahiyettedir. Bu çalışmada ilk 

akut otitis media tanısı esnasında timpanogramların % 87'sinin B tipi olduğunu bulmuşlardır. 

Diğer bir ihtimal timpanogramların yorumlanmasında ve sınıflandırılmasında 

metodolojik yanlışlıkların yapılmış olmasıdır. 

Akut otitis mediada C tipi timpanogramlar birbirinden oldukça farklı oranlarda 

bulunmuştur. Wheeler(llO) % 19, Lampe ve arkadaşlarıC8l) %5, Schwartz ve arkadaşı<99> 
% 11 oranında C tipi timpanogramlar bulmuşlardır. Biz % 11 vakada C tipi timpanogram 
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bulduk. Bizim çalışmamızda negatif basınç sının -140 mmH20 idi; Wheeler ve Lampe -100 

mınH20. Schwartz-200 mınHıO basıncını sınır olarak kabul etmişlerdi. Aynı basınç sınırını 

kabul etmelerine rağmen Wheeler ve Lampe'nin bulguları arasında önemli bir farklılık olduğu 

göze çarpmaktadır. 

C tipi timpanogramlarda effilzyon mevcudiyeti oldukça değişkendir. Effüzyonsuz 

olsa bile yüksek negatif orta kulak hava basıncı patolojik veya potansiyel patolojik olarak 

düşünülebilir. Çünkü Eustachi tüp obstrilksiyonunu gösterir<41). Renvall ve arkadaşlan(114) 

azalmış orta kulak basıncının geçici bir epizod olabileceğini ve tedavi gerektirmeyebileceğini 

belirtmişlerdir. Bazı çocukların yüksek negatif orta kulak basıncını aralıklı olarak çevresel 

basınçla eşitleyebildiği ve böylece effüzyonsuz olarak. kaldıkları halbuki bunu 

yapamay~nlarda negatif basınç değerlerin yanısıra effüzyonun geliştiği muhtemel gibi 

görünüyor. Yüksek negatif orta kulak basıncı olanların otitis media gelişimi yönünden risk 

grubu olarak kabul edilmeleri,ve peryodik olarak izlenmeleri gerektiği belirtilmiştrrC41), Çeşitli 

çalışmalar -150 mmH20 veya daha fazla negatif orta kulak basıncının patolojik olarak 

yorumlanması gerektiğini ve seröz, akut veya kronik otitis medianın işaretçisi olabileceğini 

göstermiştir(l lS). 

Lampe ve arkadaşları(8l) akut otitis medialı çocukların% 43'ünde yüksek pozitif 

basınç timpanogramlarına (P tipi) rastladıklarını bildinnişlerdir. Schwartz ve arkadaşı(99) % 6 

oranında yüksek pozitif basınÇ timpanogramlan bulmuşlardır. Wheeler(110) bu bulgudan 

bahsetmemektedir. Pradise ve arkadaşlan(69) timpanogram tiplerini otoskopik tanılarla 

mukayese ettiler ve % 3'ilnil HP (Yüksek Pozitif Basınç) tipi olarak sınıflandırdılar. Biz %4 

oranında P tipi timpanogramlar elde ettik. Bu tip timpanogramlann kırmızı ve şiş kulak zarları 

ile korelasyon gösterdiğini tespit ettik. Benzer gözlemler Schwartz ve Lampe tarafından da 

bildirilmiştir. Schwartz(113) bu bulguya sıklıkla yoğtm enflamasyonu olan, şiş, ağrılı 

timpanik membranın eşlik ettiğini ve miringotomide genellilde seropilrülan bir aksuda 
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bulunduğunu belirtmiştir. Lampe ve arkadaşları(81) bu tip timpanogramlara % 76 oranında 

şiş timpanik membranın eşlik ettiğini bulmuşlardır. Bu timpanogramlardan ilk defa 

Feldman(63) bahsetmiştir. Feldman sadece akut otitis medianın en erken aşaınas~nın pozitif 

bir basınç pikine yol açabileceW.ni ileri sUrınüştür. 

Wheeler(l 10) Akut otitis mediada % 5 oranında As tipi timpanogram bulmuştur. 

Groothuis ve arkadaşları(ll 1) ilk atakta %6 oranında bulmuşlardır. Bizim vakalanmızda %2 

civarında idi. Akut otitis medialı hastalara timpanometri uygulayan Lampe ve arkadaşları~Bl) 

bu tip timpanogramlar bulduklarından bahse.tmemişlerdir. Bluestone ve arkadaşları(41) bu tip 

timpanogramlı kulakların çoğunda düşük vizkoziteli effüzyonlar bulunduğunu yazmışlardır. 

Orchik ve arkadaşlanda(ll6) önemsiz veya dikkate değer derecede effilzyonlar bulmuşlardır. 

Groothuis ve arkadaşları(lll) As tipti timpanogramı olan kulakların% 73'ünün otoskopik 

muayenelerinin nomıal olduğunu bildirmişlerdir. 

Timpanometri ile miringotomide orta kulakta sıvı belirtilerini mukayese ede~ 

çalışmalarda, B tipi timpanogram veren kulaktaların %80-lOO'ilnde effüzyon bulunmuştur. A 

tipinde %2-34 C tipinde % 15-48 civarındadır. Tip As de effilzyon bulunması çok 

değişkendir(%8-75)<41 •64 • 105 • 106• 116 • 117). Bizim çalışmamızda B tipinde% 95 C tipinde 

%40 p tipinde% 100 oranında effüzyon bulduk. Bu bulgular literatür bilgileri ile uyumludur. 

Akut otitis medialı vakalarımızın %93,4'Unde patolojik timpanogramlar elde ettik. 

Bunlardan As ve C kilrvlerinin klinik anlamı çok açık değildir. As ve C tiplerinde literatilr 

bilgilerine göre sabit oranlarda effüzyon bulunmamıştır. As ve C tim pano gramların akut otitis 

media tanısında değerleri azdır(l l l). Düzenli bir şekilde, effüzyon mevcudiyetine işaret 

edenler B tipi timpanogramlardır. 

Bu bulgulara göre, sabit bir şekilde effüzyonu işaret eden B ve P tipi timpanogramları 

kriter olarak alıp test sensitivitesini hesaplayacak olursak% 80 olarak buluruz. Bu ideal bir 
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test için kenaatimizce biraz dilşilk bir rakamdır. Fakat şu hususlar bellidir; Ak.u~ otitis media 

vakalannın bilyilk çoğunluğu patolojik olduğu di.işilnillen timpanogram tipleri verirler. A tipi 

timpanograınlar normal bir kulağı, B ve P tipi timpanogramlar effilzyon mevcudiyetini . . 

Uksek oranda gösterirler. Akut otitis mediada şayet orta kulakta effilzyon mevcutsa y . 

timpanometri bunu büylik bir hassasiyetle ortaya çıkaracaktır. Effüzyon yoksa veya az 

miktarda ise normal veya şüpheli timpanogramlar verecektir. 

Wazen ve arkadaşları(ll8) araştırmamızda kullandığımız Micro Ty~p (Welch Allyn, 

Skaneateles, N.Y.) cihazını yaygin olarak kullanılmış olan Grason-Stadler 1723 

(Grason-Stadler, Litleton, Mass) ve GS 27 (Grason-Stadler) cihazları ile mukayese ettiler, 

inceledikleri 152 hasta pediatri ve adult yaş gruplarını kapsıyordu. Tmipanogramlar 

timpanometrik pik basıncı (TPP) ve timpanometrik yükseklik (Peak Ya) bakımından 

yorumlandı. Sonuçlar vakaların bir grubunda diagnostik miringotomi ile kontrol edildi. 

Micro Tymp ile elde edilen timpanogramlar vakaların % 96, 1 'inde GS 1723 ile aynıydı. GS 

1723 ve GS 27 ise vakaların %94.2'sinde benzerdi. Uyumsuzluk başlıca timpanometrik 

yükseklikle ilgiliydi. Korelasyon flat timpanogramlı, noncompliant kulaklarda en iyiydi 

(%100). 

Bu çalışmamız esnasında elde ettiğimiz kulak kanal volilmlerini (+200 Vea) 

değerİendirdik. Perforasyonlu vakalar ortalamaya dahil edilmedi. Ortalama değ~rler (cc): 

7-12 ay yaş grubunda (0,63 ± 0,17), 13-36 ay yaş grubunda (0,65 ± 0,18) ve blitUn grupta 

(0,64 ± 0,16) idi. Bu değerler pediatri yaş grubu için bildirilen normal sınırlar içindedir(74), 

Ortalama değerler7-12 ay ve 13-36 ay yaş gruplarında hemen hemen benzerdi ve kulak kanal 

volümiiniln 7-36 ay arasında fazlaca değişmediği sonucuna vardık. 
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SONUÇ 

Akut otitis mediah küçük çocuklarda timpanometrik bulguları ve timpanometrik 

bulguların akut otitis media tanısındaki değerini araştırdığımız bu çalışmada şu sonuçları elde 

ettik: 

' 1- Akut otitis media bölgemizde de sık görülen hastalıklardan birisidir. ÜSYE ve 

AGE den sonra en sık görülen üçüncü hastalıktır. 

2- Hastalık en çok kış aylarında görülmektedir. ÜSY efeksiyonları ile akut otitis 

.media atakları arasında yakın bir ilişki vardır. Hastalığa tutulma bakımından cinsiyetler 

arasında önemli bir farklılık yoktur. 

3- Akut otitis medialı küçük çocuklarda genellikle birden çok semptom vardır fakat 

direk olarak kulak hastalığını gösteren hiç bir semptom yoktur. 

4- Akut otitis media tanısı alan hastalar da en sık rastlanan klinik bulgular irritabilite, 

ateş, ÜSYE'u bulgularıdır. En sık rastlanan otoskopik bulgular, timpanik membranda 

hiperemi ve translulesensi kaybıdır. 

5- Akut otitis medialı küçük çocuklarda beyaz küre sayısın da önemli derecede 

değişiklik yoktu ve tanı değeri sınırlı idi. 

· 6- Biraz zaman sarfetmek pahasına küçük çocukların hemen hemen hepsine 

timpanometri yapmak mümkündür. Timpanometri, basit, hızlı noninvaziv bir metoddur. 

Kullanım için fazla deneyim gerektirmez. 

7- Akut otitis mediada timpanogramların %93.5'u normal değildi. Ençok B tipi 

timpanogramlar görüldü (% 76). Bu tip timpanogramlann akut otitis mediada hastanın yaşı 

küçüldükçe daha sık görüldüğü kanaatine vardık. B tipi timpanogramı olan kulakların % 95 

inde effüzyon mevcuttu. 

8- Akut otitis mediada timpanometri tek başına tanı koyduramaz ve otoskopik 

muayene yerine geçemez. Fakat tanıyı destekleyerek veya arındırarak ilave bilgiler sağlar. 

9- Timpanometri orta kulakta effüzyon mevcudiyetini büyük bir hassasiyetle ortaya 
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çıkannaktadır. Akut otitis mediadan sonra oluşan'orta kulak effüzyonlannın izlenme~inde 

veya effüzyonlu otitis media tanısında değerli bir tanı cihazı olarak kullanılabilir. 

10- Equivalent kulak kanal volümleri 7-12 ay ve 13-36 ay yaş gruplarında önemli 

derecede farklı değildi. 
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ÖZET 

Nisan 1989 - Nisan 1990 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine müracaat eden, yaşlan 7-36 ay arasında·olan, 

semptomları ve fizik muayene bulguları ile ak.ut otitis media tanısı konulan 104 hasta çalışma 

kapsamına alındı. Her hastaya timpanometri yapıldı ve otomatik cihazla kan sayımı yaptırıldı. 

Otoskopik ve timpanometrik tanıların doğruluğunu araştırmak için rastgele yöntemiyle 

seçilmiş 51 hastaya miringotomi uygulandı. 

Otoskopik tanılar, timpanometrik bulgular, miringotomi bulguları ile karşılaştırılarak 

klinisyenlerin otoskopik tanı sensivitesi ve timpanometrik bulguların akut otitis media 

tanısındaki değeri araştırıldı. Akut otitis medialı çocuk hastalarımızda % 6.5 A, % 2 A8, 

%76.5 B, % 11 C, % 4 P paterninde timpanogramlar elde ettik. Sabit bir şekilde effüzyon 

bulduğumuz B ve P patemindeki tim~anogramlara dayanarak. timpanometrinin akut otitis 

media tanısındaki sinsitivitesini % 80 olarak tesbit ettik. Sonuçlar literatür bilgilerine göre 

değerlendirildi ve timpanometrinin ak.ut otitis mediada tek başına tanı koyduramayacaıµ ancak 

tanıyı destekleyerek veya arındırarak. faydalı olacağı kanaatine varıldı. 
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HASTANIN: 
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ADISOYADI =----------------- TARiH_· __ _ 

Yaşı, Cinsiyeti: ______ _ Ağırlık Boy Memleketi 
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----------------------------~ ŞiKAYETLERi (ve kaçgün önce başladığı) : 
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Huzursuz uyku) -------
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7- Son bir hafta içinde 

ÜSYE geçirme anamnezl 

(Ateş, öksürük, nezle vs)----

8- Kulak ağrısı--------

FlzlK MUAYENE BULGULAR!: 

1- Vital Bulg. Ateş 

2- lrritabilite : 

3- ÜSYE bulguları : 

Nabız ss 

a. Ateş c. Burun akıntısı 

9- Başını sallama ve/veya 

. Başını yastığa sürtme ve/veya 

Kulağını çekme -----

1 O- Burun tıkanıklığı -----

11- işitmede azalma ----

12- Baş dönmesi 

(denge bozukluğu)----

13- Önceden kulak akıntısı 
geçirip geçirmediği----
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b. Oksürük d. Boğazda hipereml 
e. Krepltasyon 

4- Cranifaclal anomali -------------------

5-Diğer---------------------

KŞNKM : Kulak şikayeti nedeni ile kaçıncı müracaatının olduğu. 
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TIMPANOMETRIK BULGULAR 
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3- Düşük o (-140-200mmH O) 

4-Tesplt edilemedi o o 
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4-Çokdüşük o 
(> -200 mmH O) o 5-Tesplt edilemedi 

LABORATUAR BULGULAR!: 

Hb------ Bk ----- FL -------

Kulak kanalı kültürü 
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Sol 
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D 
o 
o 
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