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ÖZET 

Demirutku A. Kedi ve Köpeklerde Dış Kulak Hastalıkları Üzerine Klinik 
İncelemeler. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi 
Cerrahi Anabilim Dalı. Doktora Tezi. İstanbul. 2007. 

       Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim 

Dalı Kliniğine Ekim 2002 – Mart 2007 tarihleri arasında kulak rahatsızlığı 

şikayetiyle getirilen 279 köpek ve 35 kedi üzerinde yapıldı ve çok farklı 

nedenlerle oluşan dış kulak hastalıklarında değişik yaklaşım ve sağaltım 

seçenekleri uygulanarak en iyi klinik iyileşmenin sağlanması amaçlandı. Hasta 

sahibinden alınan ayrıntılı anamnezi takiben hastanın klinik ve otoskopik 

muayenesi yapıldı. Muayene bulgularının yardımıyla klinik tanıya gidildi. Tanı 

konulurken, radyolojik muayene ve mikrobiyolojik tahlil sonuçlarından da 

yararlanıldı. Köpek olgularında kulak kepçesi ile ilgili 48, dış kulak kanalı ile ilgili 

233, hem kulak kepçesi hem de dış kulak kanalı ile ilgili 11 lezyona rastlandı. 

Kedi olgularında ise; kulak kepçesi ile ilgili 4, dış kulak kanalı ile ilgili 30, hem 

kulak kepçesi hem de dış kulak kanalı ile ilgili 2 lezyon görüldü. Olguların 225’i 

medikal, 65’i operatif yöntemlerle sağaltılırken, 24 olguda hasta sahibi farklı 

nedenlerle sağaltımı kabul etmedi. OE’nin medikal sağaltımında üç farklı 

protokol uygulanarak sonuçlar değerlendirildi. Medikal sağaltım yapılan 

olguların 129’unun, operatif sağaltım yapılanların ise 54’ünün kontrolleri 

yapılabildi. Bu olgular içerisinden kartilago aurikularis deformasyonu bulunan 5 

olgu ile aurikuloplasti yapılan bir olgu dışında tüm olgularda tam bir iyileşme 

görüldü. Bu çalışmayla, pinnanın skuamoz hücre karsinomlarında total 

pinnektomi, aurikular hematomlarda operasyon, dış kulağın enflamatuvar 

poliplerinde total kulak kanalı ablasyonu ve uygun medikal sağaltıma yanıt 

vermeyen OE’de ise uygun operatif müdahalenin yapılması gerektiği kanaatine 

varıldı. Sonuç olarak kompleks bir bölge olan kulağın hastalıklarının 

sağaltımında başarılı olunabilmesi için periyodik kontrollerin yapılması, tanının 

erken konulması ve uygun sağaltım seçeneğinin belirlenmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler :  Kedi, köpek, kulak, hastalık, otitis 
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ABSTRACT 

Demirutku A. Clinical Investigations of the External Ear Diseases in Cats and 
Dogs. Istanbul University, Institute of Health Science, Veterinary Faculty, 
Surgery Department. PhD Thesis. Istanbul. 2007. 

The aim of the present study was to provide best possible clinical 

recovery by means of different approaches and treatment options to external 

ear diseases with a variety of reasons in 279 dogs and 35 cats, which were 

referred to Istanbul University, Faculty of Veterinary Medicine Surgery Clinic 

with external ear complaints between October 2002 – March 2007. Following 

the anamnesis, record taken from the patient-owner, clinical and otoscopic 

examinations were completed. Clinical diagnosis was made by taking these 

examination results as well as radiological examinations and microbiological 

analyses into account. In canine cases, 48 dogs had lesions located in pinna, 

233 dogs had lesions located in external ear canal, 11 dogs had lesions located 

in both pinna and external ear canal. In feline cases, 4 cats had lesions located 

in pinna, 30 cats had lesions located in external ear canal, 2 cats had lesions 

located in both pinna and external ear canal. Medical and operative methods 

were used to treat 225 and 65 cases, respectively. Patient-owners rejected 

treatment in 24 cases. In the medical treatment of otitis externa three different 

treatment protocols were followed and the findings were evaluated. Post-

treatment controls for 129 medically-treated cases and 54 operatively-treated 

cases could be accomplished. In all but five cases with auricular cartilage 

deformations and one case which received auriculoplasty, a complete recovery 

was observed. In the light of the findings of the present study, the necessity of 

applying total pinnectomy in the squamous cell carcinomas of pinna, surgery in 

auricular hematomas, total ear canal ablations in inflammatory polyps of the 

outer ear, and appropriate operative interventions in the otitis externa which 

does not respond to appropriate medical treatment were discussed. It is 

concluded that periodical controls, early diagnosis and appropriate treatment 

were necessary for the successful treatment of ear diseases.  

Key Words: Cat, dog, ear, disease, otitis 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Canlılar, dış dünya ile duyuları aracılığıyla ilişki kurar. Bunun yanı sıra 

birçok türün hayatta kalabilmesi doğadaki sesleri alabilmesine bağlıdır. Benzer 

şekilde hayvanlar dengelerini sağlayamadıkça fonksiyonel olarak hareket 

edemezler (81).  

Dış kulak, deri ile kaplıdır. Kulak hastalıklarının büyük bir kısmı dış kulak 

hastalıklarını içerdiğinden karşımıza çoğunlukla dermatolojik hastalıklar olarak 

çıkmaktadır (81). 

Günümüzde küçük hayvan hastanelerine getirilen kedi ve köpeklerin     

% 20’sinin kulaklarından rahatsız hastalar olduğu bildirilmektedir (81). Harvey 

ve arkadaşları (66), bu oranın köpeklerde % 7,5 – 16,5, kedilerde ise % 2 – 6,2 

olduğunu bildirmişlerdir.  

Çoğu kedi ya da köpek; kulaklarındaki rahatsızlık ileri bir seviyeye 

ulaşmadıkça semptom göstermemektedir. Bununla birlikte kulak 

hastalıklarındaki ilk bulgular olan, kulakları kaşıma ve başı sallama; kulaklarında 

hiçbir problem olmayan hayvanlarda da izlenmektedir. 

Bu nedenle kulak hastalıkları kronikleşmeden tanınması çok zor 

hastalıklardır (81). Bu durum da sağaltımı zorlaştırmaktadır (66). 

Son yıllarda kedi ve köpek popülasyonundaki artışla birlikte kulak 

hastalıklarında belirgin bir çoğalmanın görülmesi, kliniğimizde böyle bir 

çalışmanın yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim 

Dalı Kliniği’ne dış kulak hastalıkları şikayetleriyle getirilen kedi ve köpeklerin 

muayeneleri yapıldıktan sonra hastalıkların tanısı konuldu ve sağaltım seçeneği 

belirlendi. Böylece çok farklı nedenlerle oluşan dış kulak hastalıklarında değişik 

yaklaşım ve sağaltım seçenekleri uygulanarak en iyi klinik iyileşmenin 

sağlanması amaçlandı. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Anatomik bilgiler 

2.1.1. Dış kulak (Auris eksterna) 

2.1.1.1. Kulak kepçesinin anatomisi 
Pinna, başın iki yanında bulunan yaprak şeklindeki bir organdır (149). 

Şeklinin dik veya sarkık oluşu ırka göre değişiklik göstermektedir (16, 43, 65, 

66, 67, 81, 82, 85, 161, 168). Yapısını kartilago aurikularis oluşturur (38, 43, 66, 

68, 149, 161). Kartilago aurikularis, auris eksterna’nın en büyük kıkırdağıdır 

(82). Kulak kepçesinin, biri önde olan “nazal ya da mediyal”, diğeri de arkada 

olan “temporal ya da lateral” iki kenarı vardır. Bu kenarlara “heliks” adı verilir 

(149). Bu iki kenar üstte birleşirler ve sivri bir uç meydana getirirler. Bu uca 

“apeks aurikula” adı verilir (38, 67, 149). Lateral kenarda bulunan kutanöz poşa 

“sakkus kutaneus marjinalis” denir (82, 85). Heliks mediyalis dip tarafta, kulak 

deliğine doğru, içte “krus helisis mediyale” ve dışta “krus helisis laterale” olmak 

üzere iki kıvrım meydana getirir (149,161). Heliks mediyalis ve heliks lateralis 

aurikula’nın dip tarafına doğru birleşirler ve ventral’de külah şeklinde bir açı 

oluştururlar (81, 149). Burada kraniyomediyal kenarda bulunan çıkıntıya 

“tragus”, kaudolateral kenarda bulunan çıkıntıya da “antitragus” denir (68, 149, 

161). Köpekte antitragus’ta “plika antitrajika” denilen bir çıkıntı daha bulunur 

(38, 149). Tragus ve antitragus arasındaki çentiğe de “insisura intertrajika” denir 

(38, 68, 149, 161). Kulak kanalına girişin mediyalinde alçak horizontal bir çıkıntı 

vardır. Bu çıkıntıya “antiheliks” denir (16, 68, 81). Ses dalgalarının toplanması 

ile ilgili olan kulak kepçesinin ortasında bulunan ve dış kulak kanalı (meatus 

akustikus eksternus) ile devam eden çukura “konha aurikula” veya “kavum 

konha” denir (68, 149). Buradan apeks aurikula’ya doğru olan bölüme ise 

“skafa” denir (149). Kulak kepçesinin dış bükey olan dış yüzüne de “dorsum 

aurikula” adı verilir (149, 161). Konveks yüzü kaudomediyal’e, konkav yüzü ise 

laterorostrale bakar (81). Pinna’nın konveks yüzü tamamen kıllıdır. Konkav yüz 

ise çoğunlukla skafa’da kılsız olup, serbest kenarlara doğru hafif kıllanma 

göstermektedir. Bazı aşırı kıllı ırklarda ise aurikula’nın tamamı hatta tüm kulak 

kanalı boyunca kıllanma görülebilmektedir. (66, 68). Konkav yüzdeki deri, 
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altındaki aurikular kıkırdağa sıkıca bağlanmıştır (66, 82). Aurikular kıkırdağı 

çevreleyen deri, ırka özgü pigmentasyon göstermektedir (82).  

Kulak, fasiyal sinirin (VII. Kraniyal sinir) kolları tarafından innerve edilen 

üç kas grubu (rostral, ventral ve kaudal) tarafından hareket ettirilmektedir (82). 

Mm. aurikula, kulak kepçesinin üzerinde bulunan küçük kaslardır. Bunlar;        

m. helisis, m. helisis minör, m. trajikus, m. antitrajikus, m. kaudoantitrajikus,    

m. transversus aurikula (38, 149) ve m. oblikuus aurikula’dır (149). Bunların 

dışında birçok kas kartilago aurikularis’e  yapışarak sesi lokalize edebilmek 

amacıyla hareket etmesine olanak sağlar (43).  

Geniş aurikular kıkırdak, üzerinde birçok delik bulundurmaktadır. Bu 

deliklerden A. aurikularis kaudalis’in kolları geçmektedir. Kartilago aurikularis’in, 

dorsalde daralıp oluşturduğu tüp benzeri oluşuma “tubus auris” denmektedir ve 

annular kıkırdak halkası ile çevrilmektedir. Tubus auris’in etrafını saran parotis 

tükrük bezi dış kulağın tabanına oturmuştur. Tubus auris, eksternal kanalın 

vertikal kısmını içine almaktadır ve meatus akustikus eksternus’un oluşumuna 

katılmaktadır. Çoğunlukla eksternal kulak kanalının girişi biraz kıllanma ile 

korunma altına alınmıştır (66, 82). 

2.1.1.2. Dış kulak kanalının anatomisi 
Dış kulak kanalı; konha aurikula’dan kafatasına doğru devam eden 

“Meatus akustikus eksternus” diye adlandırılan yolun adıdır (81, 149). Bir başka 

deyişle, pinna’nın tabanından membrana timpani’ye kadar olan, kıkırdak ve 

kemik yapılarından oluşan huni şeklindeki oluşumdur (79). Dış kulak kanalını 

aurikula’dan ayıran sınır; kıkırdağın tam bir tüp oluşturmaya başladığı, kulak 

kanalının mediyal tarafında bulunan antiheliks’in büyük tuberkulum’udur (100). 

Kıvrımlı bir seyir izler ve içte, kulak zarının (membrana timpani) yapıştığı 

kemiksel halkaya (anulus timpanikus) kadar devam eder (81, 149). Meatus 

akustikus eksternus, vertikal ve horizontal olmak üzere iki kısımdan meydana 

gelir (56, 66). Kulak kanalının, ventrale, mediyale ve hafifçe rostrale yönlendiği 

ilk bölümü vertikal kısımdır. Kanal, daha sonra mediyale dönerek horizontal 

kısmı yapar (16, 79,81, 82, 100). Eksternal kulak kanalı, vertikal ve horizontal 

bölümleri içerecek şekilde köpekte, 5 – 10 cm uzunluğunda ve 4 – 5 mm 

çapındadır (82, 100). Kedilerde meatus akustikus eksternus; daha açık ve net 
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görünüp, vertikal kanal; silindirik bir tüp oluşturmak yerine ventrale doğru 

daralmaktadır (79). Vertikal kulak kanalının lateral ve proksimal kısımlarının 

üzerine parotis tükrük bezi yerleşmiştir. Parotis bezinin altında; nervus fasiyalis, 

vena maksillaris interna ve arteriya karotis eksterna’nın dalları mevcuttur (66). 

Meatus akustikus eksternus, biri kıkırdak diğeri kemik olmak üzere iki bölümden 

meydana gelir. Aurikula’nın devamı olan bölüme kıkırdaktan dış kulak yolu 

(meatus akustikus eksternus kartilagineus), ikincisine de kemikten dış kulak 

yolu (meatus akustikus eksternus osseus) adı verilir (16,  38, 81, 149, 161). 

Vertikal kısım ve horizontal kısmın büyük bölümü kartilaginöz, ancak derin kısım 

osseözdür (82). Meatus akustikus eksternus kartilagineus, dış kulak yolunun 

kıkırdak bölümü olup, kulak kepçesinin devamı durumunda ve boru şeklinde 

olan kısımdır (149, 161). Bu bölümü oluşturan kıkırdağa “kartilago meatus 

akustisi” denir ve aynı zamanda kartilago aurikularis’in devamını oluşturur (38, 

149, 161). Kartilago aurikularis vertikal kulak kanalı ve horizontal kanalın distal 

bölümünün yapısına katılır (66). Borunun iç taraftaki ucu os temporale’ye fibröz 

bir doku aracılığı ile bağlanır. Bu bölümde “insisure kartilaginis meatus akustisi” 

adı verilen ve sayıları 2 – 4 arasında değişen yarıklar bulunur (38, 149). Dış 

kulak yolunun kıkırdak ve kemik bölümleri arasında halka şeklinde bir kıkırdak 

olan kartilago annularis bulunur (38, 149, 161). Kanal, lateralden aurikular 

kıkırdak, mediyalden de annular kıkırdak tarafından şekillenir (81). Bu iki 

kıkırdak birbiri ile eklemleşmiştir (79, 82). Vertikal kulak kanalı, koni şeklindeki 

aurikular kıkırdak tarafından şekillenmiş ve desteklenmiştir. Horizontal kanala 

ise şeklini veren annular kıkırdaktır (79, 100). Annular kıkırdak, aurikular 

kıkırdağa ve os temporalis’in pars petroza’sında bulunan meatus akustikus 

eksternus’a annular ligament ve eksternal kulağın kısmen hareketine izin 

verecek ölçüde fibröz doku ile bağlanmıştır (16, 79, 81, 82, 100). Bir tubuler 

kıkırdak parçası olan annular kıkırdak, meatus akustikus eksternus osseus’u ve 

eksternal kulak kanalının horizontal kısmını çevrelemektedir (82). Meatus 

akustikus eksternus osseus, halka şeklinde (161), meatus akustikus eksternus 

kartilagineus’tan sonra gelen kısımdır (149). Halka şeklinde bir yapıdır (161). 

Dış kulak yolunun giriş deliği yani kulak deliği olan “porus akustikus 

eksternus”tan anulus timpanikus’a kadar uzanır (149, 161). Anulus 

timpanikus’un üzerinde “sulkus timpanikus” denilen kısa bir yarık vardır. Bu 
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oluşumu membrana timpani’nin “pars flasida” bölümü örter (161). Skutulum 

(kartilago skutiformis); yassı, L şeklinde bir kıkırdak halinde aurikula’nın 

nazomediyalinde m. temporalis üzerinde yer almıştır (82, 161). Eksternal 

kulağın ya da kanalın oluşumuna herhangi bir katkısı yoktur (66, 82). Üst yüzü 

dış bükey, iç yüzü ise iç bükey görünümündedir. Rostral ucu ince ve yuvarlak, 

aboral ucu ise daha enli ve kalındır (161). Altında bulunan ve hareketini 

kolaylaştıran “korpus adipozum aurikula” adı verilen yağ yastığı m. temporalis’in 

dorsal yüzeyine yerleşmiştir (66, 82, 161). Kartilago skutiformis başın orta 

hattına ve boyuna sayısız kas ile bağlanmıştır (82). Skutulum kulak kaslarının 

yapışmasına ve kulağın hareketlerine olanak sağlar. Skutulum’dan çıkarak 

aurikula üzerine yapışan ve onu hareket ettiren kaslar da mevcuttur (82, 161). 

Bu kaslar; mm. skutularis (m. frontoskutularis, m. interskutularis),                  

mm. aurikulares rostrales (m. skutuloaurikularis süperfisiyalis dorsalis,             

m. skutuloaurikularis süperfisiyalis mediyus, m. zigomatikoaurikularis),         

mm. aurikulares dorsales (m. pariyetoskutularis, m. pariyetoaurikularis),       

mm. aurikulares kaudales (m. servikoaurikularis süperfisiyalis,                     

m. servikoaurikularis mediyus, m. servikoaurikularis profundus),                    

mm. aurikulares ventrales (m. parotidoaurikularis, m. stiloaurikularis),              

mm. aurikulares profundus (m. skutuloaurikularis profundus mayor,                 

m. skutuloaurikularis profundus minor) (161). Kulak kanalı kılsız bir deriye 

sahiptir ve membrana timpani ile sona erer (81). Semitransparan timpanik 

membran dış kulak kanalını orta kulak boşluğundan ayırır (43, 82). 

2.1.1.3. Dış kulağın damar yapısı 
Auris eksterna’nın arteriyel vaskülarizasyonu arteriya karotis eksterna’nın 

bir dalı olan a. aurikularis kaudalis tarafından sağlanmaktadır (79, 100). Arteriya 

karotis eksterna’dan çıkan geniş arteriya aurikularis kaudalis, kartilago 

anularis’in tabanına, parotis tükrük bezinin mediyaline ve m. aurikularis 

kaudales’in derin kısımlarına yönelip, bu bölgeleri beslemektedir (82). Arteriya 

aurikularis kaudalis; a. aurikularis lateralis, a. aurikularis intermediyus ve          

a. aurikularis mediyalis olarak kollar verir (16, 82). Bu kollar; pinna’nın konveks 

yüzeyinden geçip heliks kenarlarından dolandıktan sonra skafa’ya penetre olup, 

kavum konha derisini ve konkav yüzün epitelyumunun beslenmesini sağlar (68, 
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82). Bazı kaynaklar pinna’nın (43) ve auris eksterna’nın (66, 161, 163) arteriyel 

vaskülarizasyonunun a. aurikularis magna tarafından sağlandığını bildirmektedir 

(43, 66, 161, 163). A. karotis eksterna’dan çıkan bir başka dal olan a. temporalis 

süperfisiyalis’ten köken alan a. aurikularis rostralis (37, 38, 81) ve a. oksipitalis 

de pinna’nın arteriyel vaskülarizasyonuna katılır (38). Eksternal kulak kanalının 

mediyal ve vertikal kısmını a. aurikularis kaudalis ve a. temporalis 

süperfisiyalis’in dalları beslemektedir (66). A. aurikularis kaudalis, kanalın 

vertikal kısmının üzerinde bulunan gl. parotis’in dorsal apeksinin bulunduğu 

mediyale doğru yönlenir (79). Venöz drenaj; v. maksillaris interna’dan çıkan     

v. aurikularis kaudalis ve bir kolu olan v. aurikularis intermediyus ile yine           

v. maksillaris interna’dan çıkan v. temporalis süperfisiyalis ve bir kolu olan        

v. aurikularis rostralis tarafından sağlanır (16, 82, 163). Lenf damarları, lnn. 

parotidei ve lnn. servikales profundi’ye dökülür (38). 

2.1.1.4. Dış kulağın sinir yapısı 
Pinna’nın ve eksternal kulak kanalının sensorik innervasyonu dört sinir 

tarafından sağlanmaktadır: N. trigeminus, n. fasiyalis, n. vagus ve                     

2. n. servikalis (82). Bunlara ilaveten n. glossofaringeus, n. simpatikus,             

1. n. servikalis (161), n. aurikularis magnus ve n. mandibularis’in bir dalı olan   

n. aurikulotemporalis de innervasyona katılmaktadır (38). Nervus fasiyalis’in 

dalları ve nervus trigeminus’un mandibular kısmı vertikal kulak kanalının 

rostralinden geçer (66). Nervus trigeminus’un bir dalı olan n. aurikulotemporalis; 

membrana timpani ve horizontal kulak kanalı derisinin, pinna’nın rostral 

kenarının, rostral kenara yakın konkav yüzün ve tragus derisinin sensorik 

innervasyonunu sağlar (82). Nervus fasiyalis, meatus akustikus eksternus 

osseus’a yakın kartilago annularis’in ventral yüzü ile ilişkilidir (82). Dış kulak 

kanalının sensorik innervasyonuna katılan n. vagus’un nervus fasiyalis ile 

komünikasyonu n. fasiyalis foramen stilomastoideum’dan çıktıktan sonra olur 

(79, 82). N. fasiyalis, foramen stilomastoideum aracılığıyla kafatasından 

çıktıktan sonra kaudal ve hafifçe ventralden auris mediya’ya yönlenerek meatus 

akustikus eksternus’un horizontal kısmını geçtikten sonra yüze doğru dallar 

verir (43, 66, 79). N. fasiyalis; ramus aurikularis internus rostralis, mediya ve 

kaudalis aracılığıyla skafa’nın konkav yüzünün ve kavum konha’nın bir kısmının 
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sensorik innervasyonunu sağlar (82, 163). Vertikal kanalın çoğu ve horizontal 

kanalın bir kısmı, vagal fibriller de içerebilen nervus fasiyalis’in ramus aurikularis 

internus lateralis’i tarafından innerve edilmektedir (82). Pinna’nın konveks 

yüzünün sensorik innervasyonu 2. nervus servikalis tarafından sağlanırken (43, 

68, 82), konkav yüzün sensorik innervasyonunu ise n. trigeminus’un n. 

aurikulotemporalis’i sağlar (43). Auris eksterna’nın tüm kaslarının innervasyonu 

ise n. fasiyalis tarafından yapılmaktadır (79, 82). 

2.1.1.5. Kulak zarının anatomisi 
Membrana timpani, meatus akustikus eksternus osseus’un auris 

mediya’ya açıldığı yer olan anulus timpanikus’un üzerini örten oval bir zardır 

(16, 149, 161). Dış kulak yolu ile orta kulak arasındaki sınırı oluşturan ince hafif 

opak bir yapısı vardır (16, 81, 82, 149, 168). Aynı zamanda kavum timpani’nin 

dış duvarını oluşturur (149). Merkezinde ince olmasına karşın periferde kalındır 

(16, 82). Kulak kemikçiklerinden olan malleus’un manubriyum mallei’si 

membrana timpani’nin iç yüzüne yapışır (66, 81). Manubriyum mallei’nin, 

muskulus tensor timpani aracılığıyla membrana timpanika’nın pars tensa’sına 

uyguladığı traksiyon sonucu kulak zarının içeriye doğru çökük bir yapısı vardır 

(16, 66, 149, 161, 168). Bu çöküntünün en derin olduğu kısma da “umbo 

membrana timpani” denir (16, 38, 82, 149, 161,). Umbo’dan başlayarak öne, 

yukarıya doğru uzanan ve manubrium mallei’nin membrana timpani’ye 

yapışması ile meydana gelen kabartıya “stria mallearis” denir (38, 82, 85, 149). 

Stria mallearis, yukarıda “prominensiya mallearis” denilen küçük bir kabartı ile 

sonlanır (38, 149). Stria’nın üst ucundan biri önden yukarı, diğeri de arkadan 

yukarı doğru giden iki kıvrım vardır (149). Bunlara; “plika mallearis rostralis” ve 

“plika mallearis kaudalis” denir. Bu kıvrımlar kulak zarını iki bölüme ayırırlar. İki 

kıvrımın arasında kalan bölüme “pars flassida” denir (38, 149). Bu bölüm kulak 

zarının dorsalde bulunan gevşek, ince, küçük damar dalları içeren bölümü olup 

pembe bir görünümü vardır (28, 81, 82, 66, 161, 149). Bunun dışında kalan 

bölüme de “pars tensa” denir (38, 149). Kulak zarının en geniş kısmı olan bu 

bölümü ventralde olup, gergin, inci grisi renginde ve yarısaydamdır (28, 66, 81, 

82, 149, 161). Kulak zarının bir bölümü anulus timpanikus’a yapışırken 

kalınlaşır. Bu kalınlaşan yapıya “anulus fibrokartilagineus” denir (38, 149). 
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Membrana timpani, kafanın transversal düzlemi ile 45o, meatus akustikus 

eksternus’un alt duvarı ile de 30o’lik bir açı oluşturur (149, 161). Yüzölçümü 

yaklaşık olarak kedilerde 42 mm2, köpeklerde 46 mm2’dir (149). Membrana 

timpani’nin sinirleri, dış yüzüne n. vagus’tan, iç yüzüne pleksus timpanikus’tan 

gelir (161). 

2.1.2. Orta kulak (Auris mediya) 
Auris mediya, os temporale’nin pars timpanika’sı içine yerleşmiş olup 

(34, 43, 81, 149, 161,), “kavum timpani” olarak isimlendirilen ve içi mukoza ile 

örtülü boşluğu kapsar (81, 149, 161). Bu mukoza, aynı zamanda kulak 

kemikçikleri ile kulak kaslarının da üzerlerini kaplar ve kulak kemikçiklerinin 

ligamentlerinin oluşumuna katılır (149). Hava ile dolu olan kavum timpani, 

membrana timpani ile dış kulaktan ayrılmıştır. Tuba auditiva aracılığı ile de 

farinks ve dolayısıyla dış dünya ile ilişkilidir (67, 100, 149, 161). Kavum timpani, 

dorsalde “epitimpanum”, ortada “mezotimpanum” ve ventralde “hipotimpanum” 

olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır (81, 85, 163). Membrana timpani bu 

boşluğun lateral kısmını “pariyes membranaseus” olarak örtmüştür (161). Aynı 

boşluğun mediyal duvarını “pariyes labirintikus” olarak “pars petroza” örter (81, 

161). Pariyes labirintikus, orta kulağı iç kulaktan ayırır (149). Burada, auris 

interna’nın bir bölümü olan kohlea’nın orta kulak boşluğuna doğru oluşturduğu 

bir kabartı bulunur. Buna “promontoryum” denir (38, 82, 149, 161). Bu çıkıntının 

üzerindeki olukta n. timpanikus ve n. petrozus süperfisiyalis’ten meydana gelmiş 

bir sinir ağı bulunur (161). Yine bu oluşumun hemen dorsomediyalinde “fenestra 

vestibuli” (=foramen ovale) adı verilen oval bir delik bulunur (149,161). Bu 

deliğe stapes’in bazis stapedis’i, ligamentum anulare stapedis adı verilen bir 

ligament aracılığı ile sağlam bir şekilde yaslanmıştır (100, 149, 161) ve bu 

bölgede bazis stapedis, auris interna’nın perilimfa sıvısı ile direkt temas 

halindedir (82, 100). Kaudolateralinde ise membrana timpani sekundarya ile 

örtülmüş düzgün olmayan oval biçimde bir aralık olan “fenestra kohlea” 

(=foramen rotundum) vardır (38, 82, 149, 161, 163). Fenestra kohlea, ince bir 

zarla örtülmüştür ve promontoryum’un dorsalinde içinden n. fasiyalis’in geçtiği 

pek belirgin olmayan “kanalis fasiyalis” yer almıştır (82, 161). Kavum timpani; 

ventrale doğru şişerek “bulla timpanika” isimli oluşumu meydana getirir (82, 161, 
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16, 56, 64). Kavum timpani, kedilerde “septum timpanikum” ile iki kompartımana 

ayrılmıştır (43, 56, 64, 65, 82, 100). Küçük dorsolateral kompartımanda ossikula 

auditus, pars ossea tuba auditiva ve membrana timpani bulunmaktadır. Daha 

büyük ventromediyal kompartıman ise hava ile dolu olan bulla timpanika’yı 

oluşturmaktadır (82). Bu iki kompartıman fenestra kohlea’nın yanında bulunan 

bir fissura ile iştirak halindedir (43, 82). “Tuba auditiva” (= tuba faringotimpanika, 

östaki borusu); kavum timpani ile farinks’in pars nazalis faringis 

(=nazofarinks)’ini birbirine bağlayan boru şeklinde bir yapı olup (16, 38,  43, 56, 

64, 85, 149, 161), içi mukoza ile kaplıdır (149, 161). Kedi ve köpeklerde 

yaklaşık 1.5 – 2 cm uzunluğunda (66) ve 1 – 2 mm çapındadır (171). Tuba 

auditiva’nın birisi kemik (pars ossea tuba auditiva), diğeri kıkırdak (pars 

kartilaginea tuba auditiva) olmak üzere iki bölümü vardır (38, 85, 149, 161). Bu 

bölümlerden pars ossea tuba auditiva, timpanik bölgede, pars kartilaginea tuba 

auditiva ise nazofaringeal bölgede bulunmaktadır (38, 85, 171). Kavum 

timpani’ye açılan deliğine “ostiyum timpanikum tuba auditiva” denir (38, 149, 

161). Pars nazalis faringis’e açılan deliğine ise “ostiyum faringeum tuba 

auditiva” adı verilir (38, 149). Tuba auditiva tüm seyri boyunca aynı genişliği 

göstermez. İki uç noktası en geniş bölümleri olduğu halde kemik ile kıkırdak 

kısmın birleştiği yer borunun en dar kısmını oluşturur. Bu kısma “istmus tuba 

auditiva” denir (38). Kavum timpani içinde bulunan, dört adet olarak bildirilen 

(161) kulak kemikçikleri “ossikula auditus”, membrana timpani ile fenestra 

vestibuli arasında ard arda dizilerek hafif kıvrık biçimde bir sütun oluştururlar 

(16, 64, 65, 66, 82, 100, 149, 161, 163). Ossikula auditus, kavum timpani’nin 

dorsal kısmı olan epitimpanum’a yerleşmiştir (81). Bunlar aynı zamanda 

birbirlerine küçük eklemler yardımı ile de bağlanmışlardır. Bu küçük kemikler 

dıştan içe doğru şöyle sıralanmıştır: 1- Malleus (Çekiç kemiği), 2- İnkus (Örs 

kemiği), 3- Os lentikulare (Mercimek kemiği), 4- Stapes (Üzengi kemiği) (161). 

Bazı kaynaklar ossikula auditus’u üç adet olarak bahsetmiş, os lentikulare’yi ise 

inkus’a bağlanmış kemiksel bir çıkıntı olarak kabul etmiştir (16, 38, 43, 66, 82, 

85, 100, 149).  Malleus; ossikula auditus’un en büyük kemiği olup “manubriyum 

mallei” denilen ince ve uzun sapı, membrana timpani üzerine yapışmış 

durumdadır (85, 149, 161). Ayrıca “kollum mallei” adı verilen ince bir boyun 

kısmı ile, “kaput mallei” olarak adlandırılan yuvarlak ve kalın bir başı vardır. 
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Kollum mallei’nin mediyal kenarında m. tensor timpani’nin yapışması için 

“prosesus muskularis” adında küçük bir çıkıntı yer almıştır (38, 161). Ossikula 

auditus’un dördüncüsü olan stapes vücudun en küçük kemiği olup yaklaşık       

2 mm uzunluğundadır (66). “Muskuli ossikulorum auditis” olarak isimlendirilen 

kulak kemikçiklerinin kasları iki adettir (38, 85, 149, 161, 171). Bunlar:              

1- M. tensor timpani, 2- M. stapediyus (38, 66, 67, 85, 161)’dur. M. tensor 

timpani; tuba auditiva’nın pars ossea tuba auditiva’sından çıkan yuvarlak şekilli 

bir kastır (149, 161). Malleus’un kaput ve kollum’u üzerinde, tuba auditiva’nın 

açıldığı yerin dorsalinde mediyal duvarın tavana temas ettiği yerde bulunan 

fossa içerisine ince bir tendo ile yapışmış bir kas olup, membrana timpani’yi içe 

doğru çeker (161). M. stapediyus ise vücudun en küçük çizgili kası olup (38, 

168), m. tensor timpani’den daha kuvvetli bir kastır (149, 161). Bu kasların 

motorik innervasyonu; n. fasiyalis (81, 82, 149), n. fasiyalis’ten çıkan                

n. stapediyus (82), n. trigeminus’un n. mandibularis’inin bir kolu olan                 

n. pterigoideus mediyalis (38, 149, 161) ve n. pterigoideus’tan ayrılan               

n. tensoris timpani tarafından yapılır (82). Ayrıca, nervus fasiyalis’in vagal 

kollarla da birleşerek oluşturduğu bir dalı olan (82, 171), “korda timpani” isimli 

sinir, kaput mallei üzerinden geçmektedir (161). Korda timpani; sırasıyla,         

gl. mandibularis ve gl. sublingualis’i innerve etmek için gangliyon mandibulare 

ve gangliyon sublinguale’de sinaps oluşturan pregangliyonik, parasempatik 

sinirleri içerir. Bu sinir aynı zamanda dilin rostral 2/3’ündeki papille 

fungiformes’e de tad almayla ilişkili lifler taşımaktadır (82). Sempatik 

postgangliyonik lifler ise; bulla timpanika’da lokalize olmuş gangliyon servikale 

kraniyale’den çıkıp, göze, muskulus dilatator pupilla’ya ve palpebra tersiya’ya 

gitmektedir (171). Nervus glossofaringeus’un bir kolu olan n. timpanikus; bulla 

timpanika’yı çevreleyen mukoz membranı innerve eder. Nervus timpanikus’tan 

çıkan pleksus timpanikus ise, kavum mediya’nın innervasyonuna katılır (82). 

Yine ggl. servikale kraniyale’den çıkan n. karotikus internus’tan n. timpanikus’a 

gelen “nervi karotikotimpanisi” olarak adlandırılan sempatik sinirler (163), 

pleksus timpanikus’un yapısına katılıp, n. petrozus ile birleşmeden önce 

promontoryum’a yayılım göstermektedir (171). 
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2.1.3. İç kulak (Auris interna) 
Kulağın bu bölümü os temporale’nin pars petroza’sı içinde bulunur (16, 

38, 67, 81, 82, 149, 161, 169,). Pars petroza (kaya parça) (163), vücudun en 

sert kemiğidir (82). Yapısını, labirent gibi dolambaçlı yollar ile bu yolların 

arasında bulunan ve bağlantıyı sağlayan boşluklar oluşturur (149, 161). Bundan 

dolayı kulağın bu bölümü “labirintus” olarak adlandırılır (38, 66, 149, 161). Auris 

interna iki kısımda incelenir; 1- Labirintus osseus (Kemiksel iç kulak),               

2- Labirintus membranaseus (Zarsal iç kulak) (16, 38, 100, 149, 161). Labirintus 

osseus, yaklaşık 15 mm uzunluğunda olup üç kısımdan meydana gelmiştir:     

1- Vestibulum (Giriş aralığı), 2-Kanales semisirkülares ossei (Kemikten yarım 

halka kanalları), 3-Kohlea (Salyangoz) (16, 38, 66, 82, 85, 161, 149). 

Vestibulum’un mediyal duvarı, meatus akustikus internus’un tabanı tarafından 

şekillendirilmiştir. Lateral duvar üzerinde bulunan ve bazis stapedis ile tıkalı olan 

fenestra vestibuli vasıtasıyla da kavum timpani ile ilişki halindedir (38, 161). 

Ayrıca vestibulum, akuaduktus kohlea aracılığıyla kavum subarahnoidale ile 

iştirak halindedir (82, 163). Kohlea, koni tarzında kıvrılmış kemikten bir yapıdır. 

İç kulak yolu dibindeki taban bölümüne “bazis kohlea” denir. Bunun üzeri 

deliklidir. Bu deliklerden n. vestibulokohlearis’in bir dalı olan n. kohlearis’in lifleri 

geçer. Tepe ya da kubbesine de “kupula kohlea” denir (38, 149). Kavum 

timpani’nin iç duvarına komşu olan bu bölüm, aynı zamanda bu duvar 

üzerindeki promontoryum denilen kabartıyı meydana getirir (66, 149). 

Kohlea’nın eksenini oluşturan, spongiyöz dokudan yapılmış koni şeklindeki 

küçük bölüme “modiyolus” denir. Modiyolus’un içinde yukarıdan aşağıya doğru 

uzanan birçok kanalcık vardır. Düz olan bu kanalcıklara “kanales longitudinales 

modiyoli” denir (66, 149). İçerisinde n. kohlearis’in lifleri seyreder (38, 149, 168). 

Yine modiyolus içerisinde spiral şeklinde bulunan ve kanales longitudinales 

modiyoli ile bağlantılı olan “kanalis spiralis modiyoli” adını alan kanallar vardır. 

Bu spiral kanal içerisinde de “gangliyon spirale (=korti)” bulunur. Modiyolus’un 

çevresini spiral şeklinde dolanan ve kohlea’nın tabanından tepesine kadar 

uzanan kemik kanala “kanalis spiralis kohlea” denir. Bu kanalın boşluğu, 

modiyolus’tan çıkan bir kemik yaprak (lamina spiralis ossea) ile iki bölüme 
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ayrılır. Meatus akustikus internus; auris interna’yı kafatası boşluğu (kavum 

kranii)’na bağlayan yoldur (38, 149). Os temporale’nin pars petroza’sının 

kafatası boşluğuna bakan iç yüzünde bulunur. Kavum kranii’ye açılan deliğine 

“porus akustikus internus” denir (38, 149, 161). Bu oluşumun üzerinde, “krista 

transversa” adındaki bir kemik çıkıntısı ile ayrılmış ikisi dorsalde ikisi de 

ventralde olmak üzere dört adet küçük delik bulunur. Bunlardan dorsomediyalde 

olanına “area nervi fasiyalis” denir (38, 149, 161) ve içinden n. fasiyalis geçer 

(38, 82, 149, 161). Dorsolateraldeki “area vestibularis superiyor” olup (38, 149) 

içinde n. vestibularis’in n. utrikuloampullaris’i bulunur (38, 82, 149). 

Ventromediyaldeki alana “area kohlea” denir. Bu alan delikli spiral şeklinde 

olduğu için “traktus spiralis foraminozus” adını alır (38, 149) ve burada             

n. kohlearis yer alır (38, 82, 149). Ventrolateraldeki alan da “area vestibularis 

inferiyor” olup buradan ise n. vestibularis’in n. sakkularis’i geçer (38, 149). 

Labirintus membranaseus, labirintus osseus’u yapan boşlukların içerisinde 

bulunan ve şekil bakımından kemikten iç kulağa uyum sağlayan zardan bir 

yapıdır. Fonksiyon bakımından iç kulağın en önemli bölümüdür (149). Bir 

bölümü denge diğer bir bölümü de işitme ile ilgilidir (149, 168). Labirintus 

osseus’a göre daha küçüktür ve ikisi arasında bir boşluk bulunur. Bu boşluğun 

içerisini dolduran sıvıya “perilimfa” denir (38, 66, 82, 149). Akuaduktus kohlea 

aracılığıyla, beyni çevreleyen kavum subarahnoidale’deki likör serebrospinalis 

ile perilimfa sıvısının sürekliliği sağlanır (38, 81, 82). Labirintus 

membranaseus’un içindeki boşlukta bulunan sıvıya da “endolimfa” denir (38, 66, 

149). Vestibular duvardaki deliklerden en küçüğünde bulunan akuaduktus 

vestibuli, endolimfa’yı duramater’e bitişik olan sakkus endolimfatikus’a 

taşımaktadır (66). Labirintus membranaseus şu bölümlerden oluşur:                 

1- Utrikulus, 2- Sakkulus, 3- Duktus semisirkulares, 4- Duktus kohlearis (38, 66, 

149, 168). Bunlardan utrikulus, sakkulus ve duktus semikohleares, denge 

duyusu ile, duktus kohlearis ise işitme duyusu ile ilgili bölümlerdir (82, 149). 

Utrikulus’un mediyal duvarı üzerinde nöyroepitel ile kaplı, oval, yassı bir çıkıntı 

bulunur. Buna “makula utrikuli” denir (149). Buradaki nöyroepitel hücreler 

üzerinde “statokonya (otolit)” adı verilen (66, 85, 161) ve endolimfa içinde yüzen 

çok küçük kalsiyum karbonat kristalleri yer almıştır (161, 85). Burası gövde 

dengesi ile ilgili bir yer olup (38, 66, 149), n. vestibulokohlearis’in                      
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n. vestibularis’inin n. utrikularis’i buradan başlangıç alır (38, 161). Sakkulus’un 

da mediyal duvarı üzerinde oval, yassı bir çıkıntı bulunur. Bu çıkıntıya da 

“makula sakkuli” denir. Bu bölge de makula utrikuli gibi nöyroepitel ile 

kaplanmıştır (149) ve denge ile ilgili bir yerdir (161). Makula sakkuli,                  

n. vestibularis’in n. sakkularis’inin başlangıç yeridir (38, 149). Duktus 

semisirkulares de, kanales semisirkulares ossei gibi üç tanedir. Her birinin bir 

ucu düz, bir ucu da ampullüdür. Bu ampullere “ampulla membranasea” denir. 

Her ampulla membranasea’nın iç duvarında “krista ampullaris” adı verilen bir 

çıkıntı bulunur (38, 149, 66). Denge ile ilgili bu merkeze n. vestibularis’in          

n. ampullaris’i gelir (38, 149). Duktus kohlea; kohlea’nın içinde bulunan ve şekil 

bakımından da onun kıvrımlı yapısına uygunluk gösteren bölümdür. “Lamina 

bazilaris”, lamina spiralis ossea’nın serbest kenarı ile duktus kohlearis’in dış 

duvarı arasındaki açıklığı kapatan zardır (149). Bunun üzerinde ses duyusunu 

alan “organum spirale (korti organı)” bulunur (38, 64, 66, 149, 168,). Aynı 

lamina üzerinde organum spirale’den gelen sinir liflerinin geçtiği “foramina 

nervoza” denilen küçük delikler yer alır (38). Auris interna’nın arteriyel 

vaskülarizasyonunu a. auditiva interna (161) ve a. bazilaris serebri’nin              

a. labirinti’si sağlar (163). Venöz dolaşımı ise v. labirinti tarafından yapılır (38). 

Denge ve işitme duyusunun ortak siniri olan n. vestibulokohlearis; 8. çift 

serebral sinir olarak medulla oblongata’da korpus trapezoideum’dan çıktıktan 

sonra meatus akustikus internus hizasında “radiks vestibularis” ve “radiks 

kohlearis” olarak iki kola ayrılır. Radiks vestibularis de ayrıca “pars süperiyor” ve 

“pars inferiyor”a bölünür. Pars süperiyor, meatus akustikus internus üzerinde 

bulunan area vestibularis süperior’dan vestibulum’a girerek buradan utrikulus’a 

yayılır. Pars inferiyor isimli kol ise yine meatus akustikus internus’taki area 

vestibularis inferiyor’dan geçerek vestibulum yolu ile sakkulus’a dağılır (161). 

2.2. Histolojik bilgiler 
Geniş kartilago aurikularis, her iki taraftan da deri ile örtülüdür (16, 160). 

Irka bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte, genel olarak aurikula’nın iç yüzü, 

dış yüze oranla daha az kıllıdır. İç yüzün periferal kısmında; kıllar, sebasöz 

bezler ve az miktarda apokrin (tubuler) bezler mevcuttur (16). Eksternal kulak 

kanalının epidermal yapısı, derinin epidermal yapısı ile benzerlik göstermektedir 
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(16, 65, 100). Ancak normal deriye göre daha incedir (16). Bu yapı, bünyesinde 

sebasöz ve serüminöz (apokrin) bezler ile birlikte kıl follikülleri gibi eklenti 

organlar bulunduran (16, 66, 79, 82) kornifiye epitel yapısıdır (66). Dermis ve 

subkutis’in altında aurikular ve annular kıkırdak yaprakları bulunmakta ve 

eksternal kulak kanalını çevrelemektedir (66).  

Tüm köpek ırklarında eksternal kulak kanalının başından sonuna kadar 

kıl follikülleri bulunmaktadır (66). Çoğu ırkta bu folliküller seyrek bir dağılım 

göstermektedir (66, 100). Özellikle Cocker Spaniel ırkında, diğerlerine nazaran 

daha yüksek konsantrasyonda kıl follikülü bulunmaktadır. Kedilerin dış kulak 

kanalında kıl seyrektir ya da bulunmamaktadır (66, 82). 

Sebasöz bezler dermis’in üst kısımlarına yerleşmiştir (16, 66, 79, 81, 82, 

87, 100). Çok sayıda ve belirgin olan (16, 66, 79, 87, 100) bu bezlerin yapısı, 

derideki sebasöz bezlerle benzerlik göstermektedir (66). Sebasöz bezlerin 

sekresyonu nötral yağlar olup, normal köpekte bu yağlar epidermal debris (66) 

ve serüminöz bezlerin de sekresyonu ile birlikte serümeni oluşturmaktadır     

(16, 66, 81, 82). Kedide sebasöz bezler daha yaygındır. Serüminöz (apokrin) 

bezler, dermis’in derin kısımlarında bulunmaktadır (16, 66, 79, 81, 87, 100). 

Normal köpek ve kedide bu apokrin bezlerin kanalları belirgin değildir (66).  

Membrana timpani mikroskobik olarak 3 tabakada incelenir (66, 81, 161, 

168): 1- Stratum kutaneum, 2- Stratum propriyum, 3-Stratum mukozum (161). 

Dışta bulunan ve bir epidermis katı olan (66, 82, 161) stratum kutaneum 

üzerinde kıl, pigment ve bez yoktur (161). Ortada yer almış olan ve membrana 

timpani’nin esasını oluşturan stratum propriyum (66, 161, 168) fibröz bağ 

dokusundan yapılmıştır (82, 161, 168). Stratum propriyum kenarlarda 

kalınlaşarak anulus fibrokartilagineus denilen halkayı yapar. Stratum mukozum, 

tek katlı yassı epitelden yapılmış bir tabakadır (161). Kavum timpani’nin içini 

örten mukoza (81, 82, 161, 168), ossikula auditus’u, kasları ve sinirleri sardıktan 

sonra membrana timpani’nin mediyal tabakasını oluşturur (161). Orta kulakta 

skuamoz ya da kübik epitel dizilim hakimdir. Epitelyal hücrelerin arasında 

seyrek olarak siliyar ve sekretorik hücreler de bulunur. Bulla timpanika’yı 

kaplayan kemiği çevreleyen periost ile epitelyum arasında ince lamina propriya 

tabakası vardır (66). 
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2.3. Fizyolojik bilgiler 
Pinna’nın evrimsel rolü, sesin toplanmasına yardımcı olmak ve ses 

kaynağının lokasyonunu tespit etmektir (66, 68, 82). Kedi ve köpekler, 

aurikulayı sesin kaynağına doğru çevirebilir ve ayrı seslere odaklanabilsin diye 

sağ ve sol aurikulayı birbirinden bağımsız hareket ettirebilirler. Bundan dolayı 

insanlar gibi, seslere odaklanmak için başlarını döndürmek zorunda değildirler. 

Aurikula’nın şeklinin duyma kapasitesi üzerindeki etkisi açıklanmış değildir 

(168).  

Pinna’daki damarlar, pinna’nın beslenmesinin yanı sıra minör 

termoregülasyon görevi de üstlenmektedir (82). Meatus akustikus eksternus, 

sesi membrana timpani’ye iletmekle görevlidir (64, 66, 79, 85).  

Çalışmalar sonucunda köpeğin eksternal kulak kanalı ısısının             

38.2 – 38.4 oC arasında olduğu bulunmuştur. Bunun, rektal ısıdan yaklaşık    

0.6 oC daha düşük olduğu görülmektedir. Normal köpeklerde, eksternal kulak 

kanalının ortalama nemi % 80.4 civarında, pH’sının ise 4.6 – 7.2 arasında 

olduğu bildirilmiştir. Erkek hayvanlarda dişilere göre daha düşük olduğu 

görülmüştür (66). Auris mediya’da bulunan tuba auditiva, her yutkunma ve 

esneme esnasında açılarak hem membrana timpani üzerindeki hava basıncını 

eşitler (38, 82, 85, 168) hem de auris mediya’daki salgıların dışarı akıtılmasına 

yardımcı olur (38, 85, 161, 168).  

 Eksternal kulak kanalını kaplayan serümen’in hiç değişmeyen dışa doğru 

hareketi mevcuttur. Döküntüler deriden ayrıldıktan sonra serümen’in içine 

düşerler. Bundan dolayı serümen, epitelyal döküntüleri ve glandular 

sekresyonları dış kulak kanalından uzaklaştırarak memrana timpani’yi atık 

dokulardan uzak tutmaktadır (66, 87). Ayrıca eksternal kulak kanalının nemli ve 

yumuşak kalmasını sağlamaktadır (82). Yapısı; sebasöz bezlerin lipid 

sekresyonları, serüminöz bezlerin sekresyonları ve atılmış deri epitelinin 

bileşiminden meydana gelmektedir. Lipid yapısını, margarik, stearik, oleyik ve 

linoleyik yağ asitleri oluşturmaktadır. Bu yağ asitlerinin bakteriler ve Malassezia 

pachydermatis üzerindeki etkileri tam olarak aydınlatılmamış olsa da oleyik ve 

linoleyik asitlerin antibakteriyel aktivitesi olduğu bilinmektedir (66).



 

 

16

Ses dalgaları dış kulaktaki hava ortamdan membrana timpani’deki katı 

ortama, daha sonra ise ossikula auditus ile fenestra vestibuli’ye (64, 66, 161), 

oradan da skala vestibuli’deki perilimfa’nın sıvı ortamına aktarılır (66, 82). Bu 

dalgalar daha sonra organum spirale’de elektrofizyolojik impulslara 

dönüştürülerek beyne iletilir (64, 81, 161).  

Vestibüler sistem, hayvanın yerçekim alanına bağlı olarak oluşan denge 

ya da normal oriyentasyonunu devam ettirebilmesini sağlayan primer duyu 

sistemidir. Auris interna’da lokalize olan periferal vestibüler sistem ve beyin 

kökünde lokalize olan santral vestibüler sistemden oluşmaktadır. Vestibüler 

sistem, başın hareket ya da pozisyonuna bağlı olarak gözler, gövde ve 

ekstremitelerin pozisyonlarının korunmasından sorumludur (66). Hem vestibüler 

hem de odituvar impulslar 8. kraniyal sinir olan N. vestibulokohlearis aracılığıyla 

aktarılır (64, 81, 161). Utrikulus’taki statokonya adı verilen kireç adacıkları, baş 

ve gövdenin normal durumu değiştiğinde makula utrikuli’yi, dolayısıyla titrek 

kirpikler aracılığı ile duyu hücrelerini etkiler (161). Bunun üzerine medulla 

spinalis’e gönderilen efferent sinyaller sonucu, ekstremite kaslarının stimüle ya 

da inhibe edilmesiyle denge kontrol altına alınır (64). 

2.4. Mikrobiyolojik bilgiler 
Köpeklerde eksternal kulak kanalının mikrobiyolojik florasında normal 

kulak kanalından izole edilebilen koagülaz pozitif ve koagülaz negatif stafilokok 

türleri, gram pozitif floranın baskın olduğunu göstermektedir. Bu bakteriler 

normal derinin interfolliküler epidermisinde bulunabileceğinden, hastalık 

olmadığı durumlarda da izole edilebilmektedir. Bu da normal flora ve hastalık 

etkenleri arasındaki ilişkinin düzenli olmadığını göstermektedir. Kedilerin 

eksternal kulak kanallarının normal bakteriyel florası ile ilgili herhangi bir bilgi 

olmayıp, köpeklerle benzerlik gösterebileceği düşünülmektedir. Malassezia 

pachydermatis, bir maya olup, çoğunlukla kedi ve köpeklerin hem normal hem 

de hasta eksternal kulak kanallarından izole edilebilmektedir. Bir mantar türü 

olan Candida albicans da, kedi ve köpeklerin normal kulak kanallarında 

bulunabilmektedir. Aspergillus spp., Penicillium spp. ve Rhizopus spp. normal 

kulak kanallarında görülebilmekle birlikte kontaminant olarak da 

bulunabilmektedirler (66). 



 

 

17

2.5. Kedi ve köpeklerde dış kulak hastalıkları 

2.5.1. Kulak kepçesinin hastalıkları 

2.5.1.1. Kongenital anormallikler 
Kulağın kongenital anormallikleri ve malformasyonları enderdir. Ancak; 

mikrotiya (pinna’nın anormal küçüklüğü), makrotiya (pinna’nın anormal 

büyüklüğü) ve anotiya (pinna’nın olmaması)’nın varlığı bildirilmiştir (16, 68, 81). 

Bunun dışında kulak kanalının açıldığı 2-3 haftalık süreye kadar kanalın kısmen 

ya da tamamen bir membran ile kapalı olması normaldir (16,81). Bu membran 

bazen kalıcı olabilir. Eğer tamamen kalırsa sağırlığa, kısmen kalırsa duyma 

kaybına neden olur. Ayrıca drenajı ve kulak kanalının havalanmasını 

aksatacağından hayvanın OE’ye duyarlı olmasını sağlayacaktır (16).  

Bir başka ender görülen anomali ise dış kulağın tabanındaki dokuları 

etkileyen diş kisti ve temporal odontoma’dır. Ektopik, tam gelişmemiş diş 

kistleşir ve os temporale’nin pars petroza’sının prosesus mastoideus kısmına 

yerleşir. Tanı, kistin dış kulak tabanında fistülleşmesiyle kesinleşir (81). 

Tedavisi, kistin uzaklaştırılması suretiyle yapılır (16).  

Kongenital sağırlık, korti organında siliya eksikliği, nervus kohlearis’in 

düzensiz gelişimi ya da kohlea’nın agenezi’sinden kaynaklanabildiği gibi, duyma 

merkezindeki bir bozukluktan da kaynaklanabilir (16). 

2.5.1.2. Travmatik hastalıklar 
Pinna’nın travmatik olarak yaralanması yaygındır (66, 81, 92). Tel 

kesikleri, ısırık yarası ya da benzer yaralanmalar sonucu kontüzyonlar, 

aşınmalar (81) ve yırtıklar oluşabilmektedir (66, 81, 92). Yabancı cisimler, otitis 

mediya (66, 100), uyuz enfestasyonları, delik yaraları, yırtıklar ve sekunder 

bakteriyel enfeksiyonlar, pinnal kaşıntıyı körükler ve hayvanın kendisini 

travmatize etmesine sebep olur (147). Travmatik hasar; epidermis, dermal 

damarlanma ve kartilago aurikularis’i etkileyebilir (147). Pinnal damarlanmanın 

travmaya uğramasına bağlı olarak fluktuan ya da sert aural hematom 

görülebilmektedir (66, 100, 147).  

Travmatik hasarlarda sağaltımın genel prensipleri; temizleme, 

debridaman, doku bütünlüğünün kontrolü ve sekunder enfeksiyonlara karşı 
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korumadır (66, 68). Isırık yarası ciddi boyutlarda olduğunda, kıkırdak uçları karşı 

karşıya getirilip, deri dikilmelidir. Boyun bölgesinden alınan deri flebi ile 

kozmetik sağaltım da yapılabilmektedir (65). Özellikle sarkık kulaklı hayvanlarda 

(66, 81) başın sallanması; yaranın açılıp, kanamasına sebep olur (65, 66, 81). 

Böyle durumlarda çoğunlukla rutin yara temizliği ve topikal hemostatik 

uygulama (hidrojen peroksit, epinefrin ya da kollajen) gerekli olmaktadır (92). 

Daha ciddi durumlarda, anestezi altında koterizasyon (92) ve/veya kulağın, baş 

üzerine basınçlı bandajı yapılabilir (16, 65, 92, 147).  

Kedilerde travma, çoğunlukla başka bir kedinin pençe atmasıyla oluşur. 

Böyle bir durumda kulak kepçesinde yırtık ve yoğun kanama görülür (66, 100). 

Isırığa bağlı enfeksiyon çok enderdir (66). Kedilerde kavga etmeye bağlı olarak 

çoğunlukla, Pasteurella multocida’dan kaynaklanan kulak kepçesi apsesi 

gelişebilmektedir. Böyle durumlarda kedide halsizlik, ateş ve aurikula’da ağrı 

görülür. Sağaltımı için, apse üzerindeki deri açılmalı, irin boşaltılmalı ve            

% 0.9’luk NaCl solüsyonu ile irrigasyonu yapılmalıdır. Ayrıca 10 gün boyunca 

geniş spekturumlu bir antibiyotik kullanılmalıdır. Sağaltım, 1 – 2 günle sınırlı 

kalırsa iyileşme şekillenmez ve aurikula’da büzüşme meydana gelir (100). 

Enfeksiyon ve dikişlerin atması gibi operasyon sahası komplikasyonları da 

ortaya çıkabilir. İyileşmekte olan yaralarda da hayvanın kulağını kaşımasına ya 

da sürtmesine bağlı olarak travmatik kanamalar görülebilir (16, 81). Diabetes 

mellitus ile birlikte görülen vasküler problemlerde oluşan lokal işemi, diyabetik 

hastaları pinnal komplikasyonlara predispoze kılabilmektedir (92). 

2.5.1.3. Aural hematom 
Aural hematom, küçük hayvan pratiğinde yoğun olarak karşılaşılan ve 

patognomonik görünümü olan bir hastalıktır (66). Cerrahi işlemler içerisinde 

yedinci sırayı aldığı bildirilmektedir (72). Kulak kıkırdağının içerisinde kan 

toplanması olarak tanımlanabilir (43). “Aurikular hematom” da denilmektedir    

(2, 43, 68, 100, 155, 176).  

Aurikular kıkırdakta, kan damarlarının geçişini kolaylaştırmak için birçok 

foramen bulunur (16, 24, 81). Bu özelliğin, aural hematomların oluşumunda 

belirleyici olduğu düşünülmektedir (81). Hematomlar, pinna’nın konkav yüzünde 

(2, 16, 24, 39, 68, 81, 94, 100, 155, 176), deri ile kıkırdak arasında 
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(supparakondral) (16, 39, 71, 81, 136) ya da kıkırdağın içinde (intrakondral) 

oluşmaktadır (39, 58, 71, 81, 92, 100, 155). Aurikular hematomların pinnanın 

konveks yüzünde de görülebileceği belirtilmektedir (159). Aurikula’nın 

tamamında ya da bir kısmında oluşabilir (100, 176). Sarkık kulaklı köpekler 

başta olmak üzere (2, 24, 39, 58, 81, 117, 136, 155, 159), tüm köpek ve 

kedilerde görülebilir (16, 39, 43, 58, 81, 141, 155, 159). Golden Retriever ve 

Labrador Retriever ırklarında daha sık görüldüğü bildirilmiştir (71). Cinsiyet 

predispozisyonu yoktur. Ancak çoğunlukla orta yaş ya da yaşlı hayvanlarda 

oluştuğu gözlenmiştir (71, 81). Yapılan bir çalışmada (83), aurikular hematom 

oluşumunun, hayvanın ırkı, yaşı, cinsiyeti ve aurikulanın tipi ile ilgili olmadığı 

belirtilmiştir.  

Nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte (2, 16, 24, 43, 58, 66,  84), 

yabancı cisimler, alerji (68, 96, 117, 136, 141, 155, 159), Otodectes cynotis 

enfestasyonu (39, 66, 68, 83, 84, 96, 117, 155, 159, 176), OE (24, 64, 66, 72, 

83, 84, 96, 117, 136, 141, 155, 159, 176), otoimmun bozukluklar (2, 24, 39, 58, 

66, 83, 84, 100, 159), hipersensitivite (24, 66, 71) ve travmaya bağlı olarak (39, 

66, 71, 83, 84, 100, 136) hayvanların kulaklarını kaşıması ve başını sallaması 

sonucu olabileceği düşünülmektedir (2, 39, 43, 58, 63, 71, 72, 83, 84, 96, 100, 

136, 159). Başı sallama ve kulağı kaşıma, foramina’nın içindeki kan 

damarlarının yırtılması için asıl sebebi oluşturmaktadır (16, 24, 63, 64, 68, 81, 

117, 155, 176). Ancak Kuwahara çalışmasında (83), aurikular hematomun 

oluşumunda rol oynadığı düşünülen bazı faktörlerin asıl faktör olmadığını 

belirtmiştir. Gerçek nedenin kulak uyuzu ya da başka bir etkene bağlı OE 

olmadığını, böyle olsaydı çok sık görülen OE olgularında aynı oranda da 

aurikular hematom görülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca çok fazla kulağı 

kaşımanın da asıl neden olmadığını zira kaşınma esnasında travmaya maruz 

kalan kısım aurikulanın konveks kısmı iken hematomun konkav kısımda 

oluştuğunu, nedenin sadece travma olmadığını da ileri sürmüştür. Araştırmacı, 

aynı zamanda aurikulaya uyguladığı deneysel travma ile aurikular hematom 

oluşturamamış, bütün bu faktörlerin hazırlayıcı faktörler ve asıl sebebin 

otoimmun kaynaklı olabileceğini ifade etmiştir. Kanamanın sebebini, kıkırdağa 

penetre olmuş a. aurikularis kaudalis’in dalları oluşturmaktadır (68). Kanama 

devam ettiği takdirde, deri ile kıkırdak birbirinden ayrılır ve içi kan dolu bir boşluk 
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şekillenir (16, 63). Uygun bir sağaltım için mutlaka asıl sebep bulunmalıdır    

(43, 58, 92, 96, 136, 155).  

Klinik olarak aural hematomlar, pinna’nın konkav yüzünde bulunan, içi 

sıvı dolu (16, 43, 94), geniş (92, 176), fluktuan şişliklerdir (39, 43, 64, 92, 96) ve 

çoğunlukla antiheliks’in üstünde lokalize olurlar (92). İlk lezyon genellikle 

pinna’nın konkav yüzünün tabanında başlayıp, daha sonra apeks’e doğru ilerler 

(66). Pinna’nın bir kısmında bulunabileceği gibi, tüm konkav yüzü de 

kaplayabilir (43, 136). Aural hematomların dinamik bir yapısı vardır (68). İlk 

oluştuğunda, kartilago’nun içinde başlayan kanama, iç basınç ile arterlerin 

kanama basıncı eşitlendiğinde durur (24, 68, 159). Daha sonra meydana gelen 

kaşıma ve başı sallama sonucu hematom içi basınç artar ve kıkırdakta 

ayrılmalarla birlikte kanama tekrar başlar. Böylece hematomun boyutunda 

artma meydana gelir (68, 159). İlk günler palpe edildiğinde şişlik ılık, hatta 

sıcaktır ve deri eritematözdür. Hayvan kulaktaki ağırlık artışından dolayı 

sıkıntılıdır (92). Aural hematomlar, ılık, gergin (66), ve ağrılıdır (66, 72, 92, 136). 

Hematom oluşumundan birkaç saat sonra hematom sıvısı aspire edildiğinde 

sıvının serohemorajik ve fibrinden zengin olduğu görülmektedir. Hastalığın 

sonrasında oluşan fibrin, sıvının aspirasyonuna mani olmaktadır (92). 

Kronikleştiğinde, kıkırdak üzerinde granülasyon şekillenmeye başlar (68).  

Aural hematom’un tanısı fiziksel muayene ile yapılabilir (43, 58). 

Genişlemeyi ve fibrozisi önlemek için aural hematomlara, oluştuktan hemen 

sonra müdahale ederek (24, 43, 68, 84), en kısa zamanda drenajın yapılması 

gerekmektedir (84, 155). Cerrahi müdahale geciktirilirse hematom genişleyebilir (68). 

Hastalığı oluşturan asıl neden mutlaka tedavi edilmelidir (16, 43, 117, 141, 155).  

Sağaltım seçenekleri; iğne ile aspirasyon (nadiren başarılıdır), meme 

başı kanülü ile drenaj (64, 84, 96, 141), penroz dren uygulaması (64, 72, 141, 

159) ve cerrahi ensizyonu takiben matres dikişi uygulaması olarak sıralanır (84, 

96, 141). Kontaminasyon sonucu apse oluşumunu engellemek için, hematom 

mutlaka steril cerrahi prensipler doğrultusunda açılmalıdır (100). Drenaj, esas 

sebebin ortadan kaldırılması ya da kontrol altına alınmasıyla birlikte 

uygulanabilecek en temel sağaltımdır (16, 65, 81, 84). Lezyon mutlaka drene 

edilmeli (66, 84, 155), buna ilaveten, kısa ve uzun dönemde oluşabilecek 
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nüksler de önlenmelidir (66). Sıvı drenajı (aspirasyon, sabit penroz dren, kısmi 

ya da tam uzunlukta ensizyon) ve yıkama, hayvanı rahatlatmakta etkili olmasına 

karşın, pinna’da çoğunlukla sağaltım sonrası deformasyona sebep olmaktadır 

(92). İlaçla sağaltım, cerrahi müdahaleye göre avantajlı olabilmektedir (81). 

Kortikosteroid sağaltımı, hematomun hızlı rezolüsyonunu sağlayabilir (65). 

Sağaltımın birinci günü esas sebep ortadan kaldırılıp sistemik steroidler 

verilebilir (örn: dekzametazon 0.1 – 0.2 mg/kg sc.). İki gün sonra aural hematom 

aspire edilip, hematom boşluğuna 1 - 1.5 ml metilprednizolon enjekte edilir. 

Hasta bir hafta sonra tekrar kontrol edilir ve eğer tatmin edici bir yanıt 

alınmamışsa, bu işlem yinelenir. Pinna’nın başın üzerine bandajı yapılmalıdır. 

Olguların birçoğu operatif sağaltım gerektirmemektedir (81). Romatowski (123); 

aurikular hematom olgularının % 95’ini operatif sağaltıma gerek kalmadan  

tedavi edebildiğini bildirmiştir. Sağaltım uygulaması şu şekildedir: Hematom 

sıvısı boşaltılıp poş içerisine ml’sinde 10 mg triamsinolon asetonit bulunan 

süspansiyondan 0,1 ml koyulur. Bu işlemi takiben köpekler bir hafta            

0,125 mg/kg prednizolon’u günde iki kez, sonraki hafta aynı dozda 

prednizolon’u günde bir kez kullanır. Kedilerde prednizolon 0,25 mg/kg dozunda 

uygulanır. Aspirasyondan sonra nüks görülebileceğinden tekrar hematom 

oluşumunu önlemek amacıyla basınçlı bandaj uygulaması yapılabilir (63, 68, 

96). Bandaj uygulaması birçok açıdan faydalı olmaktadır. Birincisi; iyi yapılmış 

bir bandaj hayvanın kendisini travmatize etmesini önleyebileceği gibi dokuları 

da uygun pozisyonda tutmaktadır. İkincisi; eğer sıvı akışına izin veren bir drenaj 

tekniği uygulandıysa, enfeksiyona karşı yarayı koruyacaktır. Sarkık kulaklı 

hayvanlarda bandajın, başın üstüne yapılmasından ziyade boyuna doğru 

yapılması, hayvan açısından daha rahat olacaktır. Granülasyon dokusu 

oluşmaya başladığında ya da başı sallama ve drenaj minimuma indiğinde 

bandaj çıkartılabilir (68).  

Cerrahi müdahale, birçok teknikle yapılabilmektedir (39, 43, 92). Cerrahi 

sağaltımın amaçları; hematomu uzaklaştırmak, nüksü önlemek ve kulağın doğal 

görünümünü sağlamaktır. Bu amaçla, çok sayıda U dikişi uygulaması (92) ve 

deriye delik açılması yöntemi kullanılmaktadır (84, 92, 117). En sık kullanılan 

yöntem; hematom üzerinden yapılan ensizyonla kan pıhtısı ve fibrinlerin 

uzaklaştırılması ve kıkırdağın “U” dikişleri ile sabitlenmesidir (43, 63, 84).       
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Bu, en başarılı sonuç veren tekniktir (24, 66, 136, 155). Ensizyon, kulak 

kepçesinin uzun eksenine paralel olarak (2, 63, 66, 117, 155), düz (24, 68, 66, 

96,  159) ya da “S” şeklinde yapılabilmektedir (24, 43, 68, 96, 100, 117, 159). 

Sadece deriye yapılabileceği gibi (63) deri ve kıkırdağı içerecek şekilde de 

uygulanabilir (43). Buna ilaveten deriden parça çıkartılması gerekli değildir (43, 

66). Boşluk drene edildikten sonra fibrin birikintileri uzaklaştırılır ve boşluk steril 

serum fizyolojik ile iyice yıkanır (24, 43, 66, 68, 96, 117, 155). Pinna’daki kan 

damarlarında oluşabilecek iyatrojenik hasarın önlenmesi için (66, 68, 117), 

dikişler ensizyona paralel uygulanır (2, 24, 43, 63,  66, 68, 84 , 117, 155) ve 

pinna’nın konveks yüzünde düğümlenir (100). Pinna’nın büyük damarları 

görülebilir. Ancak küçük bir damarın dahi blokajı, o kısmın nekrozu ile 

sonuçlanabilir (66). Bu dikişlerin rolü, ölü boşluğu ortadan kaldırmaktır (43, 66, 

68, 117, 155). Dikişlerin sayısı boşluğun genişliğine göre değişir (66). Ensizyon 

hattı dikilmeyip drenaja izin verilmelidir (24, 43, 63, 68, 136). Dikişlerden 

kaynaklanan skar dokusu, pinna’nın biraz kalınlaşmasına neden olur (63). 

Operasyonu takiben, pinna’nın baş üzerine basınçlı bandajı gereklidir (24, 43, 

66, 68, 84, 96, 117, 136, 155, 159). Yakalık takmak da faydalı olacaktır (24, 66, 

96, 117, 155). Postoperatif olarak analjezikler verilerek 24 – 48 saat süreyle ağrı 

kontrol altına alınmalıdır (66). Ayrıca postoperatif apse oluşumunu önlemek için 

en az bir hafta süreyle antibiyotik kullanılmalıdır (136). Dikişler 2 – 3 hafta sonra 

alınmalıdır (24, 66, 117, 155). Cerrahi işlem sonrası görülebilecek problemlerin 

başında, hayvanın başını sallaması sonucu oluşan hemoraji gelmektedir (66). 

Bunun dışında, aurikulayı besleyen damarların ligasyonu sonucu, lokal nekroz 

alanları görülebilir (24, 66). Drenajın iyi yapılmaması, dikişlerin doğru yere 

konulmaması ve çok az dikiş uygulanması nedeniyle nüks ya da pinna’nın 

büzüşmesi gözlenebilir (66).  

Deriye delik açılması tekniğinde ise CO2 lazer kullanarak, aurikula’nın iç 

yüzündeki deriden bir üçgenin köşelerini oluşturacak şekilde üç adet sirküler 

parça çıkartılmaktadır (84, 92). Bu parçalar çıkartıldıktan sonra, hematom sıvısı 

uzaklaştırılır. Hematomun oluşum süresine bağlı olarak çıkan sıvı, hemorajik ya 

da serohemorajik olabilir. Bunun dışında pıhtılar da uzaklaştırılmalıdır. Serum 

fizyolojik ya da laktatlı ringer solüsyonu ile lavaj yapılması faydalı olabilmektedir. 

Daha sonra pinnaya köpeklerde 0, kedilerde 3/0 numara propilen iplik ile dikiş 
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koyulur. Sadece pinna’nın iç yüzündeki deri kıkırdağa tutturulur, dorsum 

pinna’nın derisi dikişin içine alınmaz. Operasyondan sonra hastaya yakalık 

takılmalıdır. Bu teknik, alternatif olarak dikiş koyulmadan da yapılabilmektedir 

(92). Bu metod ile, oluşturulan yaraların sikatrizasyonu ve derinin kıkırdağa 

adezyonu amaçlanmaktadır (39). Dren delikleri postoperatif ikinci haftada 

kapanmaya başlar. Dikişler de, delikler kapandıktan bir hafta sonra alınabilir. Bu 

süre zarfında eğer varsa OE’nin sağaltımı da yapılmalıdır. Bu, uygulaması 

kolay, nüks ihtimali düşük ve çok iyi kozmetik sonuçlar veren bir tekniktir (92). 

Bu tekniğe benzer bir başka teknikte; biyopsi sirküler delicisi ile çok sayıda 

parça deriden çıkartılır ve bu delikler kendi halinde iyileşmeye bırakılır. İyileşme 

döneminde kulağın baş üzerine bandaj ile tespiti yapılmalıdır (68). Bir başka 

teknikte, yine operatif olarak pinna’nın konkav yüzüne yapılan ensizyondan 

sonra drenaj sağlanır ve dikiş konulmadan kulak sarılarak her gün pansumanı 

yapılır. Bu tekniğin avantajı; dikiş koyma gerekliliğinin olmaması, dezavantajı 

ise; pinna’nın doğal olmayan bir görüntü almasıdır (66). Aural hematomun bir 

başka operatif sağaltım seçeneği ise, penroz dren ya da meme başı tüpü 

yerleştirmektir (43, 58, 66, 68, 96). Hematoma, hem distal hem de proksimalden 

yapılan küçük bir ensizyon ile penroz dren yerleştirilir. Drenin uçları açık bırakılır 

ve birer dikişle tutturulur. Sargıya gerek yoktur (43, 66, 68). Günlük olarak dren 

deliklerinin temizliği yapılır. Hasta, bir hafta arayla kontrol edilir ve lezyon 

ortadan kalktığında dren çıkartılır. Benzer bir yaklaşım, meme başı tüpü için de 

kullanılabilir. Bir çalışmada (66); penroz dren yerleştirilmesini takiben iki hafta 

süreyle 1 mg/kg/12 saat, takip eden iki hafta da 1 mg/kg/24 saat dozunda 

prednizolon tedavisi yapılmış ve bu yöntemle yirmiyedi hematomlu hastanın 

yirmidördünün başarıyla iyileştiği bildirilmiştir. Bazı kaynaklar ise (68,72); iki 

hafta süreyle her gün 2 mg/kg prednizon verilmesini, iki hafta sonra dikişlerin 

alınmasını ve takiben iki hafta daha 1 mg/kg dozunda prednizona devam 

edilmesini önermektedir. Bir başka operatif sağaltım tekniğinde ise; hematom 

şişliği üzerinden kavun dilimi şeklinde deri parçası çıkartılır. Daha sonra, oluşan 

yara dudaklarının etrafını dönecek şekilde çepeçevre sürekli dikiş atılır. Bandaj 

uygulaması yapılmaz. Emilen ipliklerle dikiş atılırsa, dikişleri almaya da gerek 

yoktur (169). Aural hematomlar çoğunlukla fibrozis ile iyileştiğinden, hematom 

boşluğuna glukokortikosteroidler verilebilir. Bu ilaçlar, aynı zamanda dikişler 
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alınıp, yara iyileşinceye kadar antibiyotiklerle birlikte ağızdan da 

verilebilmektedir (92). Yetersiz sağaltım hematomun nüks etmesine neden olur 

(100, 136).  

Aural hematomlar kendiliğinden emilebilirler (65, 66, 81, 92, 141). Ancak 

özellikle dik kulaklı hayvanlarda (65) bu durum; skarlaşma (65, 66, 81, 92, 141) 

ya da derinin ve kıkırdağın kontraksiyonu ile sonuçlanır (39, 65, 81, 92, 141). Bu 

deformiteler, sekunder bakteriyel ya da Malassezia enfeksiyonuna 

predispozisyon sağlar (141). Pinna, fibrozis ve yaranın kontraksiyonundan 

dolayı kalınlaşır (14, 43, 64, 66, 68, 92, 100, 117, 155), kalıcı olarak şekil 

bozukluğu meydana gelir (64, 66, 92) ve kulak “karnabahar kulak” denilen 

görünümü alır (14, 43, 66, 68, 100, 117, 155). 

2.5.1.4. Pinnal defekt 
Pinna’nın defektleri; minör travma (fissürler), kulak ucu dermatitis’i, 

avülziyonlar ve kronik güneş ışını ile donuk ısırığı’na bağlı çevresel faktörlerden 

kaynaklanmaktadır (68). Birçok pinnal deri problemi, eritem ile karakterize 

olmaktadır. Pinnal eritem, sıklıkla sekunder pullanma ve alopesi’yi izler (147). 

Fissürler çoğunlukla sarkık kulaklı köpeklerde ve sürekli aşınma sebebiyle 

ortaya çıkıp, kulak kenarı seboresi (özellikle Dachshund ırkı köpeklerde) ile 

birlikte görülür. Sarkık kulakların uçları yere değiyorsa, başı sallama sırasında 

kulak uçlarında yaralanma meydana gelebilir. Sebebi farklı olmasına karşın, dik 

kulaklı köpeklerde sinek ısırığına bağlı oluşan kulak ucu dermatitisleri kulak 

fissürlerine benzerlik gösterebilir. Sağaltımda ilk olarak fissürün sebebini 

ortadan kaldırmak gereklidir. İnsekt bariyerleri ya da kovucuları kulak ucu 

dermatitis’ini geriletebilir. Nadiren gerekse de, küçük fissürler debride edilip, 

düzeltilerek dikilebilir. Kronik fissürlerde, kontraksiyon nedeniyle yara 

dudaklarını karşı karşıya getirip dikiş koymak imkansızdır. Fissürler, parsiyal 

amputasyon ile de uzaklaştırılabilir (68). 

Aurikula’nın yaralanmalarına sıklıkla rastlanmaktadır. Basit deri yaraları; 

temizleme, nekrotik dokuları uzaklaştırma ve dikiş uygulanarak tedavi edilebilir. 

Kartilago aurikularis’i kapsayan derin yaralar ve kıkırdak nekrozu problem 

yaratabilmektedir (16, 81). Pinna’nın müdahale edilmeyen yaraları, OE ya da 

mediyaya neden olabilir (16). 
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Aurikula’nın yırtıkları, kavga etme sonucu şekillenebildiği gibi diğer 

travmatik etkilere bağlı olarak da oluşabilir (43, 96). Köpeklerde yırtıklar, 

ısırmaya bağlı olarak kanin diş tarafından da oluşturulabilir (100). Yaranın 

derinliği ve maruz kalan dokuya göre yırtıklar üç tipte incelenir. Bunlar; deri 

yaraları (43, 68, 84, 96), deri ve altındaki kıkırdağın etkilendiği yaralar (68, 84, 

96) ile iki taraflı derinin ve arada kalan kıkırdağın tamamının etkilendiği perfore 

yaralardır (43, 68, 84, 96). Kulak kenarı yırtıkları, kulakları kaşıma ya da başı 

sallamaya bağlı olarak pinnanın en distalinde şekillenir. Çoğunlukla küçük, 

sınırlı yaralar olarak başlayıp daha sonra genişler ve birkaç santimetre çapında 

yırtıklara dönüşebilirler (16). Kulak uyuzuna bağlı enfestasyonlarda, sıklıkla 

irritasyona bağlı olarak bilateral kulak kepçesi derisinde travmatize yırtıklar 

görülebilir (63). Kulak uyuzu, otitis, yabancı cisimler ve kaşıntı yırtıkların en 

temel sebepleridir (16). Basset Hound gibi çok uzun kulaklı köpek ırklarında 

apeks pinna yere sürtebilir ve sıyrıklar oluşabilir (81). Sağaltımda ilk önce asıl 

neden bulunmalı ve elimine edilmelidir (16). Yaranın yaygınlığına göre bazıları, 

sekunder iyileşmeye bırakılabilir (43, 68, 84, 96). Ancak geniş ya da yeni 

oluşmuş yırtıklar dikilirse daha iyi kozmetik sonuçlar alınır (43). Yırtılan kısım 

iyice temizlenmeli ve mevcut nekrotik dokular uzaklaştırılmalıdır. Deri karşı 

karşıya getirilerek basit ayrı dikişlerle birleştirilmelidir (43, 96). Dikişler, kıkırdak 

parçasının ayrıldığı yerde, poş oluşumunu ve sıvı birikimini engellemek 

amacıyla deri ile birlikte kıkırdaktan geçecek şekilde uygulanmalıdır. Kıkırdak ve 

derinin olduğu tarafa dikey matres dikişi, diğer taraftaki deriye de basit ayrı dikiş 

uygulaması yapılabileceği gibi her iki tarafa da basit ayrı dikiş uygulanabilir (43). 

Postoperatif dikişleri ve yarayı korumak için kulağın baş üzerine bandajı yapılır 

(16, 84). Buna ilave olarak, en az beş gün boyunca geniş spektrumlu bir 

antibiyotik ve analjezik tedavisi yapılmalı ve yakalık takılmalıdır (100). En ciddi 

laserasyonlar, kulak kepçesinin helikal sınırı boyunca görülür. Bu yaralar tedavi 

edilmeden bırakılırsa sınırları epitelize olur ve kalıcı defekt haline gelir. 

Kendiliğinden iyileşme sırasındaki kontraksiyon, yara dudaklarını birbirinden 

ayırır (68). 

Pinna’nın sağaltılmayan avülziyon yaraları, kontraktür ve epitelizasyon ile 

iyileşir. Bu defektler kontraksiyon nedeniyle genişler. Kanama ve enfeksiyon 

kontrol altına alınarak yara epitelizasyonu sağlansa da sonuç olarak kulakta 
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kozmetik bir defekt kalır (68). Kulak kenarının küçük avülziyonlarının sağaltımı, 

mümkün olduğu kadar kozmetik bir görünüm vermek amacıyla, minimum parça 

çıkartacak ve kulak kepçesinin normal kıvrımını verecek şekilde defekt olan 

kısmın kesilmesiyle yapılır. Daha sonra iki yüzün derisi birbirine dikilir ve yara 

tam olarak iyileşene kadar travmayı önlemek amacıyla pansumanda tutulur 

(68). Kulağın geniş defektleri, sarkık kulaklı köpeklerde boyun kenarından, dik 

kulaklı köpeklerde ise başın dorsalinden alınan pedikül flebi ile tamir edilebilir 

(43). Bu işlem için öncelikle hem kulağın hem de flep alınacak bölgenin 

dezenfeksiyonu yapılır. Bunu takiben kulakta defekt olan kısım yenilenerek, flep 

alınacak derinin ensizyonu yapılır. Flep, kulağın konveks yüzünün derisine 

dikilir. Fazla basınçlı olmayan bir pansuman yapılır ve 10 - 14 gün kalır. Daha 

sonra kulağın şekline uygun olarak flep serbestleştirilir ve serbest kenarı kulağın 

konkav yüzünün derisine dikilir. Dikişler alınıncaya kadar 10 – 14 gün daha 

pansuman sürdürülür (43, 66, 68). 

2.5.1.5. Neoplastik lezyonlar 
Pinna’nın tümörleri deride en sık görülen tümörlerdendir (43, 81) ve 

eklenti bezleri ile bağ dokudan köken almaktadırlar (68). Pinnal tümörler, yaşlı 

köpeklerde sık görülmektedir (81). Ayrıca köpeklere oranla kedilerde daha 

yaygındır (81, 141). Köpeklerde; sebasöz bez karsinomu, mast hücresi tümörü 

(100), histiyositoma ve papilloma (81, 141), kedilerde; skuamoz hücre 

karsinomu (63), hemanjiyosarkoma ve malignant melanoma en yaygın görülen 

pinnal neoplazmalardır (100). Köpeklerin neoplazileri çoğunlukla benign 

karakterde (66), kedilerinki ise malign karakterdedir (63, 66, 141). Malignant 

tümörler lokal olarak invazyon gösterir. Bunun yanı sıra bölgesel lenf 

yumrularına, akciğerlere ve iç organlara metastaz yapabilirler (141). Tümöre 

bağlı olarak kaşınma ve epitelyal erozyonlar olabilir. Bu nedenle fiziksel 

muayene sırasında mandibular lenf yumruları da muayene edilmelidir. 

Normalde çok küçük olan bu lenf yumrularında büyüme varsa iğne aspirasyon 

biyopsisi ve sitolojik muayene yapılmalıdır (100). Pinna’nın neoplastik 

lezyonları, otoimmun lezyonlar ya da sinek ısırığı dermatiti gibi non-neoplastik 

lezyonlardan ayırt edilmelidir (43).  
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Tümör’ün sağaltımı beş aşamadan oluşmaktadır: 1- Lokal ya da uzak 

metastaz’ın kontrolü, 2- Tümörün canlı doku aleyhine olacak şekilde tamamen 

eksizyonu, 3- Tümör’ün histolojik olarak yapısının belirlenmesi, 4- Uygun ilave 

tümör sağaltımı, 5- Periyodik olarak nüksün kontrolü (68). Tümörün karakterine 

bağlı olarak, aurikula’nın parsiyel ya da total olarak uzaklaştırılması yapılabilir 

(100). Etkili bir cerrahi uygulama ile neoplazma’nın tamamı mutlaka alınmalıdır 

(68). Pinna’nın orta kısmında görülen tümörler çoğunlukla konveks yüzde ortaya 

çıkar. Bu bölgedeki küçük tümörler kolaylıkla uzaklaştırılabilir ve deri esnek 

olduğundan rahatça dikilebilir. Eğer neoplazma kıkırdağa penetre olmuş ise 

eksizyon ile bu kısım da genişçe uzaklaştırılmalıdır. Ancak tümörlerin kıkırdağa 

penetrasyonu nadiren görülmektedir. Eksizyondan sonra sadece deri 

dikilmelidir. Eğer tümör pinna’nın konkav yüzünden alındıysa ve derinin 

gerginliği dikiş ile kapatmayı engelliyorsa, yara sekunder olarak iyileşmeye 

bırakılabilir. Geniş defektlerde pinna’nın mediyal kenarına pediküllü bir flep 

transpozisyonu gerekli olabilmektedir (68). Tümör aurikula’nın kenarında ise 

kama şeklinde eksize edilebilir. Kalan üçgen şeklindeki açıklık, kulak 

yırtıklarındaki gibi ve aurikula’nın uç kısmından başlayarak iki taraflı birbirine 

dikilmelidir. Kıkırdağa dikiş konulmamalıdır. İlk dikişi aurikula’nın uç kısmına 

koymak yara dudaklarının karşılıklı olarak eşitlenemediği durumlarda avantaj 

sağlamaktadır (100). Radyoterapi, primer ya da ilave sağaltım seçeneği olarak 

etkili olmasına karşın, başarılı bir cerrahi ekstirpasyona oranla daha fazla 

nüksle sonuçlanmaktadır (68). Pinnadaki tümörlerin sağaltımında fotodinamik 

terapi de başarılı sonuçlar vermektedir (116). 

Papillom 

Kutanöz papillomalar sadece köpeklerde görülür. Erkek hayvanlarda 

dişilere oranla daha fazla rastlanmaktadır. Genellikle Cocker Spaniel ve Kerry 

Blue Terrier ırkı köpeklerde görülmektedir. Lezyonlar; çoğunlukla iyi demarke 

olmuş, süperfisiyal, travmatize olduğunda kanamaya eğilimli, saplı papüllerdir. 

Papillomun nedeni olan virüs, köpek oral papillamatozisini oluşturan 

papovavirüs’ün bir alt tipidir. Kutanöz papillomalar klinik olarak bulaşıcı 

değillerdir. Sebasöz adenomalar ile benzer görünümleri vardır. Klinik tanı, 

eksize edilen dokunun histopatolojik muayenesi ile kesinleştirilebilir. Kutanöz 
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papillomalar, nadiren kendiliğinden gerileme gösterir. Benign karakterli 

olduklarından genellikle cerrahi eksizyona ihtiyaç olmaz. Cerrahi müdahale 

yapılan olgularda da prognoz iyidir (66). 

Kanin kutanöz histiyositom 

Kanin kutanöz histiyositomalar çoğunlukla Langerhans hücrelerinden 

köken almaktadır. Köpeklerin en yaygın tümörleri olup, % 50’si iki yaşının 

altındaki köpeklerde oluşur. Boxer, İngiliz Bulldog, Greyhound ve İskoç Terrier 

ırkı köpekler predispozedirler. Tümör, çoğunlukla pinnanın dorsal kısmında 

görülür. Yapı olarak sert, kubbe şeklinde, eritematöz, iyi demarke olmuş, çok az 

kaşıntı yapan ve hızlı gelişen tümörlerdir. Nadiren ülserleşebilir ve çok sayıda 

görülebilir. Klinik görünümü mast hücresi tümörü ve granülomatöz lezyonlar ile 

benzerlik gösterir. Ayrımının yapılabilmesi için aspirasyon ile alınmış örneğin 

sitolojik ya da eksize edilen dokunun histopatolojik muayenesinin yapılması 

gerekmektedir. Kanin kutanöz histiyositomalar, benign lezyonlar olduğundan 

cerrahi sağaltıma % 100’e yakın sonuç veren ve prognozları iyi olan      

tümörlerdir (66). 

Mast hücresi tümörü 

Mast hücresi tümörleri köpeklerde yaygın olarak görülmektedir. Yavru 

köpeklerde de ortaya çıkmasına rağmen, insidens yaşla birlikte artmakta, sekiz 

ya da dokuz yaşındaki köpeklerde en üst seviyede olmaktadır. Boxer ve Bulldog 

ırkları predispoze olmasına karşın her köpek ırkında görülebilir. Tümörün 

yerleşim bölgesi ırktan ırka değişiklik gösterir. Klinik görünümü farklı şekillerde 

olabilmesine rağmen, çoğunlukla 3 cm’den küçük basit kutanöz lezyonlar 

şeklinde görülür. Mast hücresi tümörlerinin klinik tanısı, aspirasyon materyalinin 

sitolojik yoklaması ve eksize edilen kitlenin histopatolojik muayenesinin 

kombinasyonu ile yapılmaktadır. Birçok mast hücre tümörü laterale doğru 

yayılım gösterdiğinden (66), lokal invazyonu önlemek için pinna’nın parsiyel ya 

da tam eksizyonu yapılmalıdır (65). Kedilerde; mast hücresi tümörü, derinin 

diğer bölümlerine nazaran pinna’nın konveks yüzü derisinde daha yüksek 

oranda görülür. Cinsiyet predispozisyonu yoktur. Siyam ırkı kediler daha 

hassastır. Kedilerin mast hücresi tümörleri köpeklere göre daha farklı seyir izler. 

Yavaş ya da hızlı gelişebilen intrakutanöz papüller ya da nodüller olarak gelişip, 
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pembe renkte görülürler ve ülserleşebilirler. Bazı hayvanlarda çok sayıda küçük 

papüller görülebilmektedir. Benign karakterde olup, düşük oranda visseral 

metastaz gösterirler. Alındıktan sonra lokal olarak tekrar ortaya çıkabilirler ve 

çevre dokulara yayılabilirler (66). 

Skuamoz hücre karsinomu 

Skuamoz hücre karsinomu, kedilerde en sık görülen malign neoplazma 

olup, çoğunlukla pinnaya yerleşir (66, 144). Nadiren köpeklerin pinnasında da 

görülebilir (66, 90). Kedilerde ortalama oniki yaşında görülür (66). Uzun süre 

aktinik radyasyona maruz kalmaktan ileri gelmektedir (43, 63, 65, 66, 84). Bu 

nedenle hastalık çoğunlukla tropikal bölgelerde görülmektedir (66). Yapılan 

çalışmalar, evde yaşayan ve direkt güneş ışınlarından korunan hayvanlarda, 

prekanseröz safhanın uzayabileceğini ortaya koymuştur (81). Aşırı soğuğa 

maruz kalan kedilerde de ortaya çıkabilmektedir (63). Mavi gözlü ve beyaz 

renkli kediler predispozisyon göstermektedir (66). Skuamoz hücre karsinomu, 

çoğunlukla aniden ortaya çıkan (43), pinnal kenarlarda erozyon (43, 90), 

kalınlaşma, kabuklanma (43, 66) ve ülserleşme ile karakterize bir görünüme 

sahiptir (43, 66, 90). Küçük, iyileşmeyen ülserler olarak başlamaktadır (63). 

Hastaların % 50’sinde, bilateral görülmektedir (81). Küçük bir travma ile hemen 

kanayabilme eğilimi gösterir (43, 92, 141, 147). Kedilerin skuamoz hücre 

karsinomunda metastaz ihtimali düşüktür. Ancak, lokal invazyon, bölgesel lenf 

yumrularına ve akciğerlere yayılım görülebilmektedir (43, 66, 81, 90, 92, 144). 

Bu nedenle bölgesel lenf yumruları palpe edilmeli, sitolojik muayene için iğne 

aspirasyon biyopsisi yapılmalı ve toraksın radyografisi alınmalıdır (90).  

Sağaltımda pinnal kenarın eksizyonu iyi sonuçlar vermektedir. Beyaz 

kulaklı kedilerde, aktinik hasar ilk görüldüğünde profilaktik olarak apeks 

pinna’nın eksizyonu yapılabilir (65, 66, 84). Radyoterapi; cerrahi yöntemlerle 

uzaklaştırmaya kıyasla daha kozmetik bir yöntem olup (43), özellikle küçük ve 

yüzeysel tümörler için alternatif bir sağaltım seçeneğidir (43, 65, 84). Kriyoterapi 

ile de iyi sonuçlar alınmasına karşın, sıklıkla nüks görülmektedir (43, 66, 68, 90, 

141). Skuamoz hücre karsinomlarındaki diğer alternatif sağaltım seçenekleri; 

hipertermi (84, 90, 141), fotokemoterapi ve süperfisiyal radyoterapinin bir şekli 

olan stronsiyum plesiyoterapidir (141). Cerrahi eksizyon, kriyoterapi ve 
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radyoterapinin kıyaslandığı çalışmalarda (68, 84), tümörün en uzun süre nüks 

etmediği sağaltım yönteminin cerrahi eksizyon olduğu görülmüştür. Salvadori ve 

ark.’nın çalışmasında (144); pinnada skuamoz hücre karsinomu tanısı koyulan 

iki kedide bilateral radikal pinnektomi yapılmış ve yaklaşık bir yıl sonra her iki 

hayvanda da tümörün nüks ettiği bildirilmiştir. Bu hastalığa predispoze olan 

hayvanlar, direkt güneş ışınlarından uzak tutularak ve pinnanın uç kısımlarına 

güneşten koruyucu kremler sürülerek korunabilir (43). 

2.5.1.6. Kabuklanma ve pullanma ile karakterize dermatoz 
Kabuklanma ve pullanma; sıklıkla, kavga etmeye ya da pururitik 

dermatoz’daki gibi kendi kendine oluşan travmaya bağlı olarak şekillenir. 

Pullanma, dermatofitozis’in yaygın bir görünümüdür. Dermatofitozis, pemfigus 

ve çinkoya duyarlı dermatitis gibi tüm pinnayı etkileyen dermatozlarda bu 

semptomlar belirleyici niteliktedir (92). 

2.5.1.6.1. Ektoparazitler 

Uyuz 

Kedi ve köpeklerde sarkoptik uyuz (=skabiyes) Sarcoptes scabiei var. 

canis (2, 66, 81, 92) ve Notoedres cati (2, 66, 81) tarafından oluşturulan, şiddetli 

kaşıntı ile karakterize bir hastalıktır (2, 81, 92, 147). Bilinmeyen bir sebepten 

dolayı bu etkenlerin en çok tercih ettiği bölgelerden biri kulaklardır (81, 92, 100). 

Pinna ve kulak kenarlarındaki lezyonlarda sarımsı bir kabuklanma (2, 66, 81, 

92, 94, 141, 147), düzensiz alopesi, eritem (81, 141) ve pullanma görülmektedir 

(66, 81, 141). Sürekli kaşıntılar sonucu oluşan pinnal travma ile hayvanın 

derisinde eritem, kıl dökülmesi (92) ve ileri derecede sıyrıklar şekillenir (81, 92). 

Pinnal kenarlar parmakların arasına alınıp palpe edildiğinde, kum gibi bir his 

verir (92). Erken dönemlerde kulak kanalı, hastalıktan etkilenmez. Hasta 

hayvanlarda pinnal-femoral [=pinnal-pedal (92, 94)] refleks denilen; arka 

bacağıyla pinna’yı kaşıma görülür (2, 81, 94). Pinna’nın kenarı tırnakla 

kaşındığında hemen arka bacak da buna eşlik etmeye başlar. Pinnal-femoral 

refleks, pinna’nın birçok kaşıntılı hastalığında ve bazı kaşıntılı OE’lerde de 

pozitif yanıt vermektedir (92). Hastalık hızla yayılıp tüm vücudu kaplayabilir (81, 

141). Kırmızımsı papüller ve kabuklanmalar oluşur (81, 100, 141). Bunun 
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sonucunda meydana gelen sıyrıklardan dolayı hasta ıstırap duyar. Bazı 

olgularda ise klasik skabiyes lezyonları hiç görülmez (81). Kaşıntıya rağmen 

lezyonlar hafif bir eritem olarak görülüp (81, 92) yanlışlıkla alerji sağaltımı yapılır 

(81). Bazı hastalarda ise, yüzlerce akar bulunmasına rağmen hiç kaşıntı 

görülmeyebilir (92). Skabiyes; kaşıntısı steroid’e dirençli birkaç dermatozdan 

biridir (66). Pire ve kene enfestasyonları da benzer klinik bulgular 

göstermektedir (147). Skabiyes’in tanısı zor olduğundan ya da farklı 

lokalizasyonda görüldüğünden bit ve pire sağaltımı yapılmasına neden 

olmaktadır. Bu amaçla kullanılan ilaçlar (piretroitler, fipronil, amitraz), 

spektrumlarına, kullanma şekillerine (damlatma, tasma, şampuan), dozuna ya 

da uygulama sıklığına bağlı olarak etki etmeyebilmektedirler. Ayırıcı tanısında; 

otodektik dermatitis, trombikulozis, pedikülozis, şeyletiyellozis, kontakt 

dermatitis, Malassezia dermatitis, atopik dermatitis (92), allerjik dermatozis, 

seboreyik dermatitis, dermatofitozis, pemfigus foliyaseus ve sistemik lupus 

eritematozus göz önünde bulundurulmalıdır (147). Kesin tanı, Sarcoptes scabiei 

akarlarını görmek suretiyle yapılır (92). Kesin tanı için derin kazıntı almak 

gerekir (2, 81, 92, 94, 141, 147). Ancak akarları bulmak çok zordur (92, 94). 

Sonuç negatif çıksa bile, uyuzdan şüphelenip sağaltımı yapılmalıdır (81, 147). 

Bir başka tanı yöntemi serolojik testlerdir (141). Sarkoptik uyuz çok bulaşıcıdır 

(81). Hastalık geçici olarak kedi ve köpeklerden insanlara bulaşabilir (81, 92). 

Lezyonlar lokalize olsalar dahi skabiyes’in sağaltımı tüm vücuda yönelik 

yapılmalıdır (92). Uzun kıllı hastalar tıraş edilmeli (81, 92), tüm hastalar 

kabuklanmaları ortadan kaldırmak için antiseboreyik şampuanlarla yıkanmalı 

(81) ve kaşıntıyı önlemek için birkaç gün boyunca antienflamatuvar dozda 

sistemik kortikosteroidler (1 mg/kg prednizon veya prednizolon) günde bir kez 

kullanılmalıdır (81, 94, 141, 147). Kireç sülfürün % 2 – 3’lük uygulaması akarisit 

etki gösterir (2, 81, 94). Bu sağaltım 6 - 8 hafta uygulandığında en güvenli ve en 

etkili sağaltım seçeneklerinden biridir (147). Amitraz da % 0.025’lik olarak 

haftada bir, 3 - 5 hafta süreyle kullanıldığında etkili olabilmektedir (81, 147). Bir 

diğer etkili ilaç ise foksim’dir (81). Etkin sağaltımı; oral ivermektin ya da 

milbemisin oksim’in lezyonlar ve kaşıntı tamamen ortadan kalkana kadar 

(çoğunlukla 4 - 6 hafta) haftada bir uygulanması ile yapılmaktadır (141). 

İvermektin’in 0.2 - 0.4 mg/kg dozunda (2, 81, 94) 10 gün arayla 2 - 3 kere oral 
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ya da subkutan uygulamasının etkili olduğu ispatlanmıştır (81, 94, 141, 147). 

İvermektinin Collie, Collie melezi, Shetland Çoban Köpeği (2, 94, 100), İngiliz 

Çoban Köpeği ve Avustralya Çoban Köpeği’nde yan etkileri mevcuttur (94). 

Milbemisin oksim gün aşırı uygulama ile 3 haftalık bir sağaltım şeklinde de 

uygulanabilir (141). Son zamanlarda milbemisin oksim’in çok etkili olduğu ortaya 

konulmuştur. Ancak Collie ırkı köpeklerde düşük insidenste yan etkileri vardır 

(81). Sağaltım yetersizliği durumunda özellikle kulübelerde akarisit uygulamalar 

(kireç sülfür, amitraz, rotenon, fosmet) iyi sonuçlar verebilmektedir (92).  

Notoedrik uyuz; Notoedres cati tarafından oluşturulan, kedilerin bulaşıcı 

ve kaşıntılı bir dermatozudur (92). Köpeklerde de görülebilmektedir (141).        

S. scabiei enfestasyonunun tersine bu akar, pinna’nın spesifik yerlerini tercih 

eder (66). İlk önce pinna’nın mediyal kenarları etkilenir (66, 92, 141). Daha 

sonra apeks pinna’ya doğru ilerler (66) ve tüm pinna’ya yayılır (92, 141). 

Hastalığın generalize olması pek sık görülmez (66, 92) ancak pinna’dan yüze, 

göz kapaklarına, boyuna (92), perineuma ve ayaklara yayılabilir (92, 141). 

Geçici olarak papüller görülebilir. Deri, hızla kalınlaşır ve kalın, sıkı tutunmuş, 

sarımsı ya da gümüşi kabuklanmalarla kaplı kırışıklıklar meydana gelir. İleri 

derecedeki sıyrıklar enfekte yaralara dönüşebilir. Sıklıkla lenfadenopati görülür. 

Ayırıcı tanıda; otodektik dermatitis, şeyletiyellozis, gıda allerjisi, atopik 

dermatitis, kontakt dermatitis ve pemfigus foliyaseus ya da eritematozus dikkate 

alınmalıdır (92). Deri kazıntısında, Sarcoptes scabiei’ye göre daha kolay görülür 

(66, 92). Kedilerde organokloratlar, organofosfatlar, permetrin ve amitraz gibi 

birçok akarisit ilaçlar toksiktir. Avermektinler (selamektin, ivermektin) ve kireç 

sülfür ise oldukça etkilidir (92, 94). Bu akar, çevre şartlarında iki haftadan fazla 

hayatta kalabildiğinden hayvanın yaşadığı yeri de mutlaka ilaçlamak gereklidir (92). 

Trombicula, kedi ve köpeklerde, mevsime bağlı (ılıman iklim) ve papüler 

dermatozis şeklinde ortaya çıkan bir akardır. Trombikuliazis’e sebep olan birçok 

Trombicula etkeni vardır (92). Bunlardan en sık görülenleri; Avrupa’da 

Neotrombicula autumnalis, Afrika’da ise Eutrombicula alfreddugesi’dir (66, 92, 

94). Özellikle yazın sonlarına doğru görüldüğünden, hasat akarı enfestasyonu 

olarak da isimlendirilir (66). Bu akarlar çoğunlukla pinna’nın üstünde ya da 

çevresinde bulunurlar. Kaşıntı çoğunlukla vardır. Etkenin bulunduğu bölgelerde 
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kabuklanma, alopesi ve erozyon oluşumu gözlenir. Tanı çoğunlukla kolaydır. 

Larvalar; deriye sıkıca tutunmuş kümeler halinde, parlak turuncu ya da kırmızı 

renkte, yaklaşık 0.5 mm büyüklükte olup çıplak gözle rahatlıkla 

görülebilmektedir. Sağaltımın amacı; hayvanın üstündeki akarları öldürmek, 

kaşıntıyı gidermek ve sekunder enfestasyonları önlemektir. Eğer enfestasyon 

lokalize olmuş ise, steroid ve insektisit içeren bir otik pomadın kullanılması 

gereklidir. Bunun dışında 5-8 gün boyunca kullanılacak oral prednizolon           

(1 mg/kg)’a ilaveten akarisit bir sprey de kullanılabilir. Çok güçlü kovucu akarisit 

bir sprey olan permetrin; köpeklerde iyi bir sağaltım seçeneği olmasına karşın 

kedilerde toksiktir. Bir çalışmada fipronil sprey uygulamasının köpeklerde, 

kedilere oranla daha iyi sonuçlar verdiği ortaya konmuştur. Trombicula 

autumnalis’in erişkinleri çevrede bulunmaktadır. Organik gübre bulunan yerlerin 

etrafı çevrilmeli, kedi ve köpeklerin böyle alanlara girmesi engellenmelidir. Ağaç 

altı ve çalılık gibi günlük kullanım alanlarına insektisit uygulaması yapmak doğru 

değildir. Çünkü insektisitler; tozlaşmaya yardımcı olan böcekler, bal arıları ve 

çocuklarda zehirlenmeye neden olabildiği gibi, bahçede yetişen sebze veya 

meyvelerde de rezidüye sebep olur (92).  

Demodikozis; kedi ve köpeklerin pinna’sında görülebilir (94, 147). 

Köpeklerde pinnal alopesi’nin nadir sebeplerinden biridir (66). Çoğunlukla 

yaygın, generalize lezyonlar şeklinde görülür (66, 100). Kıl folliküllerine 

yerleştiği için klinik görünümü dermatofitozis’e benzerlik göstermektedir (147). 

Eritem, pullanma ve alopesi başlıca klinik bulgularıdır (94, 147). Kedilerde, 

pinna ve baş predispoze alanlar olmasına karşın demodikozis nadiren görülür. 

Pinnadan ve vücudun diğer şüpheli kısımlarından alınacak deri kazıntıları (66, 

94, 147) ve biyopsiler ile enfestasyonun tanısı koyulabilir (147). Sağaltımında, 

% 2’lik kireç sülfür ve amitraz kullanılmaktadır (94).  

Otodectes cynotis enfestasyonunda, başlangıçta eksternal kulak kanalı 

etkilenir ve bunun sonucunda ortaya çıkan kaşıntıya bağlı olarak pinna 

travmatize olur. İlk olarak pinna’da görülen eritem, papüller, sıyrıklar ve alopesi, 

zamanla yerini ödem, eksudasyon, çatlama, kabuklanma ve yaralanmaya 

bırakır. Sağaltımı; köpeklerde piretrin bazlı bir şampuanla haftada bir kez 4 

hafta boyunca yıkamakla ya da yine piretrin bazlı bir pire tozunun 4 hafta 
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boyunca haftada bir kez uygulanmasıyla yapılabilir. Kulak kanalı içine de 

akarisit içeren damlalar günlük olarak uygulanmalıdır (147).  

Şeyletiyellozis; çoğunlukla köpeklerde Cheyletiella yasguri, kedilerde ise 

Cheyletiella blakei tarafından oluşturulur. Aurikula ve vücudun diğer 

kısımlarında; kepeklenme, kıl dökülmesi ve ileri derecede kaşıntı görülür. 

Sağaltımı köpeklerde permetrin içeren şampuanlarla yıkama ya da sprey 

uygulasması suretiyle yapılabilir (100). 

Pediküloz 

Pedikülozis; emen bitler (Anoplura; köpeklerde Linognathus setosus gibi) 

ya da ısıran bitlerden (Mallophaga; kedilerde Felicola subrostrata ve köpeklerde 

Trichodectes canis ya da ılık iklimde Heterodoxus spiniger gibi) kaynaklanabilir 

(92, 94).  Bitler; dorsoventral basık, kanatsız böceklerdir (92). Çoğunlukla 

şiddetli pruritus ile karakterize olurlar (66, 92). Bunun dışında pullanma, alopesi 

ve serohemorajik kabuklanma da görülebilir (66). Çoğunlukla tüm vücutta 

bulunurlar ancak pinna’nın konkav yüzünde ve tabanında yoğunlaşırlar (92). Bit 

yumurtaları makroskobik ve mikroskobik olarak görülebilir (66, 92). Kıl örtüsü 

çoğunlukla donuk ve kirli bir görünüm verir. Bit enfestasyonu, ihmal edilmiş 

(aşırı kalabalık, sağlık koruması zayıf) bölgelerde sıklıkla ortaya çıkar. Hasta 

hayvanlarda güçsüzlük ve halsizlik söz konusudur. Ağır Linognathus setosus 

enfestasyonlarında, bit kan ile beslendiğinden anemi de görülebilir. 

Asemptomatik taşıyıcılar, sadece pruritus ve seborea sikka gösterir. Pire-alerjik 

dermatitisi, skabiyes, şeyletiyellozis, Dermanyssus ya da Trombicula 

enfestasyonları, Malassezia dermatitisi, allerjik deri hastalıkları ve seboreyik 

bozukluklar ile karıştırılabilir. Bu nedenle şeffaf bir bant yardımıyla bitin 

immobilizasyonu sağlanıp, mikroskopta identifikasyonu yapılabilmektedir. Video 

otoskop ile kıl örtüsü de incelenebilir (92). Aşırı derecede hızlı hareket ettiği için 

Trichodectes canis’in tanısı zor olabilmektedir (66). Yumurtaları, şeyletiyella 

yumurtalarına göre daha büyük ve kıllara daha sıkı tutunmuştur (92). 

Trichodectes felis kedilerde ciddi problemler oluşturmamaktadır. Bu 

enfestasyon çoğunlukla çok genç, yaşlı ya da güçsüz hayvanlarda 

bulunmaktadır (63). Kedi ve köpeklerde rutin olarak kullanılan insektisitlerin 

çoğu (sprey, şampuan, toz, banyo) erişkin bitler üzerinde etkilidir (66, 92).       
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Bu amaçla; piretrinler, permetrinler, karbamatlar, fipronil, imidakloprid ve 

selamektin kullanılabilmektedir (94). Rotenon, malatyon ya da karbaril tozları da 

iyi sonuçlar vermektedir (63). Oral ya da subkutan ivermektin uygulaması da 

faydalı olmaktadır (94). Ancak bu uygulamalar yumurtalar üzerinde etkisiz 

olduğundan periyodik olarak tekrarı yapılmalıdır (92). Kendini tırmalamaya bağlı 

oluşan lezyonlar da topikal antibiyotik preparatlarıyla iyileştirilebilir (63). 

Böcek ısırığı dermatiti 

Böcek ısırığı dermatiti, çok sayıda hematofagöz böceğin salyalarındaki 

mediyatör ya da toksik ürünlerin oluşturduğu bir hastalık olup bazen 

hipersensitivite reaksiyonları ile birlikte görülür. Kedilerde bu hastalık, 

muhtemelen daha fazla dolaştıklarından ve “yat ve bekle” tarzı avlandıklarından 

köpeklere oranla daha fazla görülmektedir. Pinna’nın kalınlaşmış uç kısmında; 

papül, eritem, erozyon ve alopesi görülür. İlerlemiş olgularda, hemorajik 

kabuklanmalar ile örtülmüş küçük ülser alanları da görülmektedir. Etkenler; 

mevsim, çevre ve iklime göre değişiklik göstermektedir. Ayırıcı tanıda, aktinik 

dermatitis, travma, kanin eozinofilik pinnal follikülitis ve eozinofilik furunkulozis 

göz önünde bulundurulmalıdır. Lezyonlarda çoğunlukla eozinofil infiltrasyonu 

mevcuttur ve sekunder enfeksiyon görülür. Sağaltımın amacı lezyonları ortadan 

kaldırmak ve reenfestasyonu önlemektir. Lezyonlar temizlenip topikal antibiyotik 

uygulanmalıdır. Hipersensitiviteyi önlemek amacıyla steroidler kullanılabilir. 

Ancak ülserasyon varsa yara iyileşmesini yavaşlatacağından kullanılmamalıdır. 

Hayvanın böceklerle olan temasını kesmek, en etkili sağaltım yöntemi olmasına 

karşın uygulaması çok zordur (92). 

Kene enfestasyonu 

Köpeklerin pinnasında en sık görülen keneler; Dermacentor variabilis, 

Amblyomma americanum (66, 94), Rhipicephalus sanguineus ve Ixodes spp.’dir  

(66, 94, 114). Lokal irritasyon ve ısırığa bağlı şekillenen granulomalara ilaveten 

keneler sıklıkla enfeksiyöz hastalıkların vektörlüğünü yapmaktadır. Viral 

(köpeklerde sıçrama hastalığı), bakteriyel (kedilerde tularemi), riketsiyal 

(erlişiyozis) ve protozoal (babeziyozis) hastalıklar çeşitli kene türleri tarafından 

taşınabilmektedir (66). Keneler, hafifçe traksiyonla uzaklaştırılabilir (66, 94). 

Önce, sebze veya mineral yağı uygulaması ile ya da amitraz veya fipronil gibi 
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spesifik bir ilaç kullanılarak öldürülürse, daha kolay uzaklaştırılabilirler (66). 

Bunlar dışında piretrinler, permetrinler ve selamektin de sağaltım amaçlı 

kullanılabilmektedir (94). Yaygın olmamasına karşın dışarıda yaşayan kedilerin 

pinna’sında kene görülebilmektedir. Bunlar da köpeklerde kullanılan yöntemlerle 

uzaklaştırılabilir (63). 

Sinek dermatitisi 

Sinek dermatiti en çok, kan emen sinekler olan ahır sineği (Stomoxys 

calcitrans), kara sinek (Simuliidae spp.) (2, 81, 92, 94, 141, 147), (Culicoides 

spp.) (147) ve sivrisinekler (Aedes spp., Culex spp.) tarafından 

oluşturulmaktadır (92). Bu sinekler çoğunlukla apeks pinnaya afinite 

göstermektedir (66, 81, 94). Eritem ve hemorajik kabuklanmalar en tipik 

belirtileridir (81, 94, 141). Stomoxys calcitrans, serosanguinöz, kabuklu bir 

dermatitis oluşturur ve granülomatöz dermatitis’e dönüşebilir. Kara sinekler ve 

diğer küçük ısıran sinekler; pinna’nın dorsal kenarında papüler dermatitis 

oluşturur (66, 147) ve fokal alopesi meydana gelir (66). Lezyonlar çoğunlukla 

pinna’nın konveks yüzünde şekillenir (141). Hasta hayvanlar irritasyon yaratan 

sineklere bağlı olarak sürekli başlarını sallarlar ve kulaklarını kaşırlar. Buna 

bağlı olarak sekunder pinnal sıyrıklar, eksudasyon ve hemoraji görülür (94, 

147). Sivrisinekler, kedilerde mevsimsel dermatit oluşturur. Hipersensitivite 

sonucu oluşan lezyonlarda; papüller, eritematöz erozyonlar, alopesi ve arada 

sırada pinnanın dorsumunda hipopigmentasyon görülür. Hasta hayvanlarda orta 

derecede polilenfadenopati ve pireksi de görülebilir (66). Kaşıntı ve ağrının 

varlığı değişkenlik göstermektedir (81, 141). Ayırıcı tanıda; sarkoptik uyuz, 

otodektik uyuz, atopi, vaskülitis ve sistemik lupus eritematozus’a dikkat 

edilmelidir (147). Diyagnoz, anamnez ve klinik muayeneye göre yapılmaktadır 

(81, 141, 147). Sağaltımda; sineklerin kontrolü ve lezyonlar iyileşene kadar 

hastanın kapalı bir alanda tutulması gerekmektedir (81, 147). Bunun dışında, 

lezyonun temizlenmesi ve kurutulması sonrasında antibiyotik-kortikosteroidli 

pomatların ve ağrı kesicilerin uygulanması faydalı olabilmektedir (81, 141, 147). 

Topikal sinek kovucuları uygulamak gereklidir (13, 58). Permetrin ve 

piretroitlerin çok iyi kovucu etkisi vardır ancak kedilerde toksiktir (92). 
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Pire enfestasyonu 

Tavşan piresi (Spilopsyllus cuniculi), enfeste tavşanlarla birarada olan 

kedi ve köpeklerde görülebilir (66, 92, 94). Özellikle apeks pinna’nın derisine 

sıkıca tutunur (66, 92). Alopesi ve kabuklanma meydana getirir (66, 94). Bunun 

dışında pire ısırığına bağlı olarak alerjik dermatitis görülebilir (63). Enfeste 

tavşanlar sağaltılmalı ya da serbest gezen kedi ve köpeklere kovucu ilaç 

uygulaması yapılmalıdır (92). 

2.5.1.6.2. Enfeksiyöz hastalıklar 

Leyişmanyoz 

Köpeklerin leyişmanyozu ciddi, sıklıkla ölümle sonuçlanan Leishmania 

genusuna ait parazitlerin oluşturduğu bir hastalıktır. Klasik olarak leyişmanyoz; 

kronik zayıflama, intermitent pireksi, anemi ve polilenfadenopati ile karakterize 

bir hastalıktır (66). Bir protozoon enfeksiyonu olan leyişmanyozda, klasik klinik 

bulguların yanında aurikulada nonpruritik eksfoliyatif dermatitis görülebilir (100). 

Alopesi ve pullanma gibi kutanöz reaksiyonlar, sistemik bulgulara eşlik eder (66, 

94). Aurikulanın derisinde görülen diğer bozukluklar ise, kabuklanma, 

ülserasyon ve derinin nekrozudur (100). Kedilerde leyişmanyozun varlığı tam 

olarak ortaya konulamamıştır (152). Bir çalışmada (32); melez bir kedide 

Leishmania amazonensis’in neden olduğu pinnal nodüller tespit edilmiş, ileri 

derecede solunum güçlüğü gösteren kedi ötenazi edilmiştir. 

Malassezia pachydermatis 

Bir maya olan Malassezia pachydermatis’e bağlı şekillenen dermatitis, 

sıklıkla, atopi ve idiyopatik keratinizasyon defektleri gibi kronik dermatozlarda 

sekunder komplikasyon olarak karşımıza çıkmaktadır (66). Klinik bulgu olarak; 

bazen papüllü, tipik sarımsı-gri, yağlı, pullanmalı eritematöz dermatitis 

görülebilir (66, 94). Bazı köpeklerde OE’nin bir uzantısı olarak pinna’nın yalnız 

konkav yüzünde görülürken, Basset Hound ve West Highland White 

Terrier’lerde pinnanın iki yüzünde birden, baş ve boyun gibi kulağa yakın 

bölgelerde de görülebilmektedir. Çoğunlukla steroidlere karşı dirençli bir 

pururitus görülür. Tanı; deri kazıntısı ve kültür testi sonucuna göre koyulur (66). 

Bu mayanın sağaltımında; topikal şampuanlar (mikonazol, ketokonazol, 
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klorheksidin) ya da sistemik ketokonazol (5 - 10 mg/kg/12 saat) kullanılır (66, 

94). Bazı köpeklerde, örneğin Basset Hound’larda nüksü önlemek için periyodik 

olarak şampuan uygulanmalıdır (66). 

Dermatofitoz 

Dermatofitler keratin dokuda yaşarlar (92). Kedi ve köpeklerde en sık 

görülen dermatofit olan Microsporum canis, primer lezyon olarak foliküler 

döküntü ve pullanma meydana getirir (92, 94). Bunun dışında, gümüşi 

pullanmalarla birlikte görülen alopesi, foliküler papüller ve kabuklanmalar da 

görülebilir (66, 92, 94). Lezyon genellikle pinnada izlenir (92). Dermatofitozdan 

kaynaklanan pinnal lezyonlar; kedilerde, köpeklere oranla daha sık görülür (66, 

92). Lezyonlar, pinnanın diğer alopesilerinde olduğunun aksine çoğunlukla 

simetrik değildir. Dermatofitozis’in klinik bulguları farklılık göstermektedir (92). 

Granülomatöz reaksiyonlar, papüler dermatitis, eritematöz dermatitis (66, 92), 

sebore, lokalize folikülitis ya da furunkulozis (çoğunlukla yüzde), pururitus ve 

subkutan nodüller (dermatofitik psödomisetoma olarak isimlendirilir) görülebilir 

(92). Dermatofitozis çoğunlukla genç hayvanlarda görülür (66, 92). Yetişkinler 

(çoğunlukla kediler), özellikle İran ırkı kediler asemptomatik taşıyıcı olabilirler. 

Egzotik kısa kıllı kediler de predispoze olabilirler. Köpeklerde ise; Yorkshire 

Terrier ve Pekingese ırkları M. canis enfeksiyonuna predispozisyon gösterir. 

Dermatofitler temas ile bulaşırlar (92). Diyagnoz, pozitif fungal kültürün 

görülmesiyle yapılır (66, 92). Tecrübeli bir göz, enfekte kılların ve deri 

kazıntısının mikroskobik incelemesi ile de etkeni görebilir (92). Wood lambası ile 

yapılan trikografi ile enfekte kıllarda ışıma olur (66, 92). Işıma oluşturan en 

yaygın dermatofit etkeni M. canis’dir. Atipik klinik bulgular gösteren bazı 

dermatofitozis olgularında dermatopatolojik muayene gerekebilmektedir (92). 

Makroskobik lezyonlar sadece pinnada görülse bile dermatofitozis’in sağaltımı 

her zaman tüm vücut yüzeyini kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Sistemik 

ve/veya topikal sağaltım uygulanabilir (66, 92). Griseofulvin, ketokonazol (66, 

92), itrakonazol, ekonazol, terbinafin (92), enilkonazol (66), mikonazol ve 

klorheksidin en sık kullanılan ilaçlardır (94). Dermatofitozis, zoonotik bir 

hastalıktır ve hekim, hasta sahibinde de lezyonlar oluşmuşsa tedaviye 

yönlendirmelidir (92, 94). 
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Kedi çiçek virüsü 

Kedi çiçek virüsü enfeksiyonu bir Orthopoxvirus tarafından oluşturulur. 

Muhtemelen küçük rodentlerin ısırmasına bağlı olarak bulaşmaktadır. Primer 

lezyonlar, kısa süreli eritematöz papüller ve erozyonlar şeklinde görülür. 

Sekunder lezyon olarak 10 – 14 gün sonra, süratle kabuklanan ve alopesik 

erozyonlar haline gelen papüller oluşur. Hastalık zoonotik olabilir. Sekunder 

enfeksiyonlara karşı da önlem alınmalıdır. Bu amaçla antibiyoterapi çoğunlukla 

gereklidir. Vücudu sistemik enfeksiyonlara predispoze kıldığı için kortikosteroid 

kullanımından kaçınmak gerekmektedir. Aksi takdirde ölüme varan 

komplikasyonlarla karşılaşılabilinir (66). 

Juvenil sellülit 

“Juvenil steril granülomatöz dermatitis ve lenfadenitis” (141), “Juvenil 

nem pyoderması” ya da “Yavru köpek boğazlaması” olarak da 

isimlendirilmektedir (2, 147). Pinna çoğunlukla bilateral olarak etkilenmektedir 

(147). Bazı kaynaklar (147) ırk predispozisyonu olmadığını belirtirken, bazıları 

(94, 141), özellikle Golden Retriever, Dachshund, Sarı Labrador Retriever ve 

Lhasa Apso ırklarının hassas olduğunu belirtmektedir. Aynı batındaki birçok 

yavruda (141, 147) ve genellikle 4 – 16 haftalık yavrularda  görülür (147). Bazı 

kaynaklar bu süreyi 3 – 24 hafta olarak bildirmiştir (141). Hızlı bir şekilde diffuz 

eritem ve ödem gelişir ve kısa sürede yerini püstüler, erozif, ülseratif ve 

eksudatif bir dermatitis’e bırakır (141, 147). Submandibular ve preskapular lenf 

yumrularındaki lenfadenopatiye (141) ilaveten submandibular lenf yumrularında 

purulent eksudasyon görülür (147). Bu hastalığın etiyolojisi bilinmemekte (94, 

147) ve steril enflamatuvar bir mekanizmayla oluştuğu düşünülmektedir (147). 

Tanı; anamnez, fiziksel muayene ve erken dönem lezyonlarının biyopsi 

sonuçlarına göre konulur (141). Lezyonlara topikal astrenjanlar uygulanabilir 

(147). Ondört gün boyunca oral bakterisit antibiyotikler ve prednizon 1 mg/kg/12 

saat dozunda uygulanır (94, 147). 

2.5.1.6.3. İmmun aracılı ve otoimmun hastalıklar 

Pemfigus foliyaseus (PF), pemfigus eritematozus (PE), vaskülitis ve 

sistemik lupus eritematozus (SLE) pinnayı sıklıkla etkileyen otoimmun 

hastalıklardır (66). Kulak kepçesi kenarlarında; alopesi, kabuklanma, 
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depigmentasyon ve nekroz görülebilir (100). Pinnanın konkav yüzünde vezikül, 

su toplanması, erozyonlar ya da ülserler meydana gelirse, bakteriyolojik ve 

sitolojik muayenelerin yapılması gerekir (66).  

Diskoid lupus eritematozus (DLE), köpeklerde pemfigus’tan sonra en sık 

görülen otoimmun deri hastalığıdır. Pinna’da ülser ve kabuklanma görülür. 

Sağaltımında; topikal ve sistemik glukokortikoidler, siklosporin, pentoksifilin ve 

azatioprin gibi immunsupresif ilaçlar kullanılmaktadır. Bir diğer otoimmun 

hastalık olan bullöz pemfigoid ise; pinnada ülserasyon gösteren, tanısının 

histopatoloji ile yapılabildiği, sağaltımda ise glukokortikoid ve immunsupresan 

kullanılan bir hastalıktır (94). 

Pemfigus kompleks; kedi ve köpeklerde otoantikorların, keratinositlerin 

hücre yüzeyini etkilediği bir grup hastalıktır. Bunun sonucunda intersellüler 

kohezyon kaybı ve epidermiste su toplanması şekillenir (81). Kedi ve 

köpeklerde en çok görülen otoimmun deri hastalıklarıdır. Bunların içinden en sık 

görülenleri pemfigus foliyaseus (PF) ve pemfigus eritematozus (PE)’tur. Bu iki 

hastalığın karakteristik fasiyal ve aural görünümleri vardır. Pemfigus kompleks 

hastalıkları, kıl foliküllerini etkileyen püstüler dermatozlardır (92).                    

PF, aurikula’nın kenarlarında deri kalınlaşmasıyla karakterize dermatitis 

oluşturur (100). Ayrıca PF, kedilerde en sık rastlanılan otoimmun deri 

hastalığıdır (6, 94). Irk ve cinsiyet predispozisyonu yoktur. Orta ya da ileri 

yaşlarda daha sık görülmektedir (6). Bu bölgelerden alınan örneklerin sitolojik 

muayenesinde sonucu akantosit ve nötrofiller görülür (66). PF ve PE, pinna’nın 

konkav yüzünde püstüllere ve kabuklanmalara sebep olan hastalıklardır (92, 

94). Çoğunlukla dorsal pinnada oluşmasına rağmen bazen pinnanın iç yüzünde 

de görülebilirler. Ağrı ve/veya kaşıntı görülebilir ancak primer bulgu değildir. 

PF’nin aksine PE’de depigmentasyon nadiren ya da geç dönemde gelişir (92). 

Pemfigus vulgaris, aurikula’nın iç yüzünde geniş bullalar oluşturur (100). 

Köpeklerde intraepidermal vezikül oluşumu ile karakterizedir. İntraepidermal 

veziküller, bulla ve püstüller; frajil ve geçicidir. Klinik lezyonlar, kabuklanma ile 

sınırlanmış erozyon ve ülserleri içerir (81). Ayırıcı tanıda, kontakt dermatitis, 

dermatofitozis, demodikozis, bakteriyel follikülitis, diskoid ve sistemik lupus 

eritematozus, leyişmanyazis, çinko yetersizliği dermatiti (92) ve kutanöz ilaç 
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reaksiyonları göz önünde bulundurulmalıdır (92, 141). Dermatofitozis ve ilaç 

reaksiyonları da püstüler akantolitik dermatoza sebep olurlar (92). Tanı, diğer 

olası sebeplerin ortadan kaldırılması (92), biyopsi örneklerinin histolojik 

muayenesi ve pozitif immunofloresans ve/veya immunokimyasal sonuçlara göre 

konulur (81, 92). Vezikül ya da püstüllerden alınan örneklerin mikroskobik 

incelemesinde çok sayıda akantolitik keratinositlerin görülmesi çoğunlukla 

pemfigusu işaret eder (81, 141). Birçok pemfigus olguları aniden gelişmesine 

karşın bazen paraneoplastik ya da gıda kaynaklı olarak da oluşabilir (92). 

Sağaltımda immunsupresif ilaçların rolü büyüktür (81, 92). Pemfigus vulgaris’in 

prognozu zayıftır. Pemfigus foliyaseus ve bullöz pemfigoit’te en kısa sürede 

sistemik immunsupresiflerin kullanılmaya başlaması gerekmektedir. Pemfigus 

eritematozus’un, topikal kortikosteroidler ve güneş koruyucuları ile sağaltılma 

ihtimali vardır (81). Köpeklerde, pemfigus hastalıkları çoğunlukla klorambusil, 

prednizolon (92), prednizon, deksametazon veya triamsinolon ile tedavi 

edilmektedir (81). Eğer bu ilaçlar yeterli gelmezse, kombine olarak azatioprin 

kullanılabilir (81, 92). Kedilerde, krizoterapi iyi sonuçlar vermektedir. Krizoterapi, 

köpeklerde de alternatif bir sağaltım seçeneği olabilir (81). 

2.5.1.6.4. Çevresel dermatoz 

2.5.1.6.4.1. Aktinik dermatit 

Sürekli güneş ışınlarına (ultraviyole B ve ultraviyole C ışınları) maruz 

kalan beyaz kıllı kedilerin derisinde aktinik reaksiyonlar meydana gelir. Bunlar; 

aktinik dermatitis ya da aktinik keratozis şeklinde ortaya çıkar ve sonunda 

skuamoz hücre karsinomuna dönüşebilir (66, 68, 92, 147). Nadiren köpeklerde 

de görülür (2, 147). Beyaz kıllı kediler dışında, Dalmaçyalı, American 

Staffordshire Terrier, Bull Terrier (92, 94), Bulldog (92), Beagle, Basset Hound 

ırkı köpekler bu hastalığa predispozedir (94). Bu hastalığa maruz kalan 

hayvanlar çoğunlukla ortalama oniki yaş civarındadır (141). Beyaz kıllı 

hayvanların pinnasında güneş ışınlarına bağlı olarak gelişen eritem ve pullanma 

üç aylıkken oluşmaya başlar ve kötüleşirse, kabuklanmalar da meydana gelir 

(92). Bilateral olarak da görülebilir (66). Lezyonlar ağrılıdır ve hayvanlar 

kulaklarını kaşıyarak durumu daha da ciddileştirirler. Özellikle köpeklerde; 

planum nazale, alt göz kapakları ve dudak da etkilenir (92). Ayırıcı tanıda; 
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böcek ısırıkları, kavga yaraları, vaskülitis, sarkoptik ya da notoedrik uyuz (92), 

soğuk ısırığı, pemfigus kompleks, sistemik lupus eritematozus göz önünde 

bulundurulmalıdır (147). Dermatopatolojik muayenede; epidermiste atipi ve 

displazi, foliküler keratinositler ve solar elastozis görülür. Erken dönemlerde 

güneşten korunma etkilidir (92). Özellikle saat 10:00 – 16:00 arasında 

hayvanları dışarıda tutmamak (92, 141) ve güneş ışınlarından koruyucu kremler 

kullanmak faydalıdır (141, 147). PABA (Paraaminobenzoik asit) bazlı ürünler 

kullanılmamalıdır. Çünkü bu madde kontakt hassasiyet oluşturmaktadır (147). 

Yaz döneminde lezyonlar yeniden ortaya çıkar ve kötüleşir (92). Kulak 

kenarlarında kalınlaşma, sertleşme, hiperkeratoz (92, 141) ve kartilagoda 

deformasyon meydana gelir (141). Sistemik retinoidler ya da hasarlı dokunun 

eksizyonu gerekli olabilir (92, 94). Eğer lezyon pruritik ve/veya ağrılı ise topikal 

ya da sistemik glukokortikoidler uygulanabilir. Hastalık ihmal edilirse ya da 

hayvan güneş ışınlarından uzak tutulmazsa skuamoz hücre karsinomu 

gelişebilir (92, 94, 141). 

2.5.1.6.4.2. Soğuğa bağlı dermatoz 

Donuk ısırığı, soğuk aglutinin hastalığı, kriyoglobulinemi ve 

kriyofibrinogenemi  soğuğa bağlı olarak, kuyruk ve parmak uçlarına ilaveten 

apeks pinnayı da etkileyen dermatozlardır (66). 

Donuk ısırığı 

Donuk ısırığı; donma ısısı altındaki bir ısıya maruz kalınması ile oluşur 

(2, 68, 92, 94). Bu durum; soğuk iklim ya da soğuk cisimlere temas sonucu 

gerçekleşebilir (92). Hayvanlarda pek yaygın olmamakla birlikte, kedilerde ya da 

güçsüz ve zayıf köpeklerde görülebilir (81, 141). Tüm ekstremiteler donuk 

ısırığına predispozedir (92). Ancak çoğunlukla apeks pinnada görülür ve tanısı 

kolaydır (81, 92). Vaskülopati, dahili hastalıklar, sığınak ya da barınak 

yoksunluğu, dondurucu rüzgar ve ıslaklık, hastalığa predispoze kılan 

etkenlerdir. Bütün bu faktörler, lezyonların oluşumu için geçen süreyi 

kısaltmaktadır (81).  

Sağaltımında, etkilenen kısımlara soğuk su banyosu yaptırılır, masaj 

uygulanır (81) ve ılıklaşması sağlanır (2, 92, 94). Vazodilatasyonu destekleyici 

ilaçlar da kullanılabilir (81). Aspirinle birlikte pentoksifilin kullanımı, dokunun 
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canlılığını koruyabilmektedir (92). Pinna kurulandıktan sonra birkaç gün için 

başın üzerine bandaja alınır. Etkilenen bölgelerde; eritem, pullanma ve ağrı 

mevcuttur (81, 141). İşemik nekroz şekillenirse bu bölgenin amputasyonu 

gereklidir (65, 81, 94). Ancak amputasyon, ölü dokunun sınırları tam olarak 

ortaya çıktıktan sonra yapılmalıdır. İyileşen doku, soğuğa karşı daha hassas 

olur (68, 141). 

Soğuk aglutinin hastalığı 

Soğuk aglutinin hastalığı, kedi ve köpeklerde ender olarak ortaya çıkan 

bir hastalıktır. Otoimmun bir bozukluktur (81, 147) ve IgM otoantikorların 

32oC’nin altında, eritrositler ile reaksiyona girmesi sonucu oluşur (100, 147). 

Eritrositlerin otoaglutinasyonu sonucu, küçük arteriyollerde mikrotrombozlar 

şekillenir (66). Klinik bulgular değişkendir. İntrakapillar soğuk hemaglütinasyon, 

akrosiyanozis (81), işemik nekrozis ve ülserasyonlar meydana gelebilir. Deri 

lezyonları ekstremitelerde ve apeks pinnada görülür (81, 94, 100, 147). Kesin 

tanı; anamnez, klinik muayene ve soğuk aglutininlerin titre ölçümüne göre 

yapılmaktadır. Birçok olgu idiyopatik olarak şekillenmesine karşın, kedilerde üst 

solunum yolları enfeksiyonları ile birlikte görülebileceği belirtilmiştir. Sağaltımda 

mümkünse asıl neden kontrol altına alınmalı, soğuğun etkisi önlenmelidir (81, 

94, 147). İmmunsupresif ilaçlar iyi sonuçlar vermektedir (81, 94). Prednizolon’un 

immunsupresif dozlarda (1.1 – 2.2 mg/kg/12 saat) kullanımı etkili olmaktadır (66, 147). 

Kriyoglobulinemi ve kriyofibrinogenemi 

Serum (kriyoglobulinler) ya da plazmadaki (kriyofibrinojenler) değişik 

bileşenler soğuk ısıda çökelebilmektedir. Isı arttığında bu mekanizma geri 

dönüşümlüdür (66, 92). Çökelen proteinler, mikrotromboz ve vaskülitis’e sebep 

olurlar. Klinik bulgularda apeks pinnada iyi demarke olmuş nekroz alanları 

görülmektedir (66). Eskiden bu hastalıklar, soğuk aglutinin hastalığı olarak 

incelenirdi. En az üç tip kriyoglobulinemi ortaya koyulmuştur (92). Kış aylarında 

köpekleri kapalı bir yerde tutarak bu hastalığa karşı korunma  

sağlanabilmektedir (66). 
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2.5.1.6.5. Keratinizasyon bozuklukları 

Derinin keratinizasyon bozuklukları, aurikulada dermatitise sebep 

olabilmektedir. Bu durum, kedi ve köpeklerde deri yüzeyinde ve görünümünde 

değişikliklere neden olur. Bu bozukluğa bağlı olarak, ölen deri hücrelerinin 

yenilenen hücrelere oranla dengesiz bir şekilde artması sonucu epidermal 

kalınlık değişir. Normalde pek belirgin olmayan stratum korneum belirgin hale 

gelir. Keratinizasyon defektlerinin birçok sebebi vardır. West Highland White 

Terrier, Cocker Spaniel, Springer Spaniel, İrlanda Setteri ve Doberman Pincher 

ırkı köpekler primer idiyopatik sebore hastalığına predispozedirler ve aurikulada 

pullanma ile sekunder dermatitis eğilimi gösterirler. Hipotiroidizm ve 

hiperöstrojenizm de, aurikulada keratinizasyon ve sekunder dermatitisle 

sonuçlanabilen endokrinopatilerdir. Kedi ve köpeklerde sebore, neden olan 

etkenler ortadan kaldırıldığında düzelebilmektedir. Düzenli olarak antiseboreyik 

şampuanlarla yıkamak faydalı olabilmektedir. Ancak köpeklerde kullanılan tüm 

şampuanlar kedilerde de rahatlıkla kullanılamaz. Kedilerde kullanım öncesi 

şampuanın içeriği iyi incelenmeli ve güvenilirliğinden emin olunmalıdır (100). 

İdiyopatik keratinizasyon defekti 

Bu hastalık en çok Amerikan Cocker Spaniel, Basset Hound, West 

Highland White Terrier, Labrador Retriever, Doberman Pincher ve Springer 

Spaniel ırklarında bildirilmiştir. Herediter seborrhea oleosa ise, İran kedilerinde 

daha çok görülmektedir. Bu hastalığa maruz kalan hayvanlarda, değişik 

derecelerde papül, pullanma, kabuklanma ve alopesi görülür. Pullanma, yağlı 

ya da kuru olabilmektedir. Etkilenen hayvanlarda sıklıkla kronik OE ve pinnanın 

konkav yüzünde yağlı, serüminöz eksudat görülmektedir. Diyagnoz; ayırıcı tanı 

göz önünde bulundurularak histopatolojik bulgulara göre yapılmaktadır. 

Sağaltım; sekunder enfeksiyonlara (Staphylococcus intermedius, Malassezia 

pachydermatis) karşı önlem alınması, taşkın keratinizasyonun baskılanması 

(örn.: retinoidler, vitamin A) ve derinin şampuanlar ile kurutulmasını 

kapsamaktadır (66). 

Periferal hiperkeratoz 

Periferal hiperkeratoz, primer bir keratinizasyon defekti olarak görülmekte 

ve en sık Miniature Dachshund ırkında ortaya çıkmaktadır. Hafif lezyonlar 
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pinnanın periferinde sınırlı kalıp, pinnal kenarlarda nonpruritik, yağlı ya da pullu 

plaklar halinde görülmektedir. İlerlemiş olgularda ise pinnanın tamamı 

etkilenmektedir. Sağaltımında; tar, sülfür ve salisilik asit, benzoyil peroksit ya da 

selenyum sülfit gibi keratolitik ve keratoplastik şampuanlar kullanılmaktadır (66). 

Sebasöz adenit 

Sebasöz adenitis; etiyolojisi bilinmeyen, sebasöz bezlere karşı oluşan 

enflamatuvar yanıt sonucu şekillenen bir hastalıktır (66, 94). Sebum yokluğu, 

foliküler bölünme, alopesi ve pullanmaya sebep olur. Özellikle kısa kıllı bazı 

ırklarda granülomatöz yanıt şekillenir. Etkilenen hayvanlarda, ilerleyici kıl 

dökülmesi ve foliküler döküntü meydana gelir. Diyagnoz, klinik bulgulara göre 

yapılmaktadır. Ancak, çok sayıda alınan biyopsi örnekleri (>3) histopatolojik 

muayene sonuçları ile desteklenmelidir. Sebasöz bezler tahrip olduğunda etkili 

bir tedavisi yoktur. Esansiyel yağ asitleri, humektantlar ve prednizolon’un anti-

enflamatuvar dozu erken dönemde kullanıldığında bazı fonksiyonları 

koruyabilmektedir. Granülomatöz oluşumlara karşı retinoidler faydalı 

olabilmektedir (66). Bunun dışında keratolitik şampuanlar ve vitamin A 

uygulaması da sağaltımda faydalı olmaktadır (94). 

İdiyopatik benign likenoid keratoz 

Pinnayı etkileyen idiyopatik benign likenoid keratoz dört köpekte 

bildirilmiştir. Bu hayvanlarda, siğil benzeri papüller ya da hiperkeratotik plaklar 

görülmüştür. Histolojik olarak lezyonlar belirgindir (66). Sağaltımda cerrahi 

eksizyon uygulanır (66, 94). 

Likenoid psoriaziform dermatoz 

Likenoid psoriaziform dermatoz; çok ender görülen bir dermatoz olup 

Springer Spaniel ırkı köpeklerde bildirilmiştir. Bu hastalık muhtemelen bir 

genodermatozis’tir. Etkilenen hayvanlarda, pinnanın konkav yüzünde, eksternal 

kulak kanalında ve çoğunlukla başın ventralinde eritematöz papüller ve likenoid 

plaklar görülür. Tanı; patognomonik görünüm ve klinik bulgular ile koyulmaktadır 

(66). Ancak biyopsi örnekleri histopatolojik bulgular ile desteklenmelidir. 

Sağaltımında, topikal antimikrobiyal şampuanlar ile birlikte sistemik 

antibakteriyel ilaçlar ve glukokortikoitler kullanılır (66, 94). 
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Lupoid dermatoz 

Lupoid dermatozis, ender görülen herediter bir hastalık olup German 

Shorthaired Pointer köpek ırkında rastlanır. Bu hastalık, yüzde ve pinnada 

ilerleme gösteren non-pruritik pullanma ve alopesi ile karakterizedir. Etkili bir 

sağaltım seçeneği yoktur (66). 

2.5.1.6.6. Nutrisyonel dermatoz 

Çinko yetersizliği 

Çinko yetersizliğine bağlı gelişen dermatozis, pinnada hiperkeratotik ya 

da kabuklu deri lezyonlarına sebep olur. Vücudun diğer kısımları, özellikle de 

yüz bu hastalıktan etkilenebilir (92). Köpeklerde bu hastalığın iki farklı sendromu 

tanımlanmıştır (66, 92, 94). Sendrom I, özellikle Siberian Husky ve Alaskan 

Malamute ırkı köpeklerde görülmektedir (2, 92, 94). Alaskan Malamute 

ırklarında fizyolojik olarak çinko absorpsiyonunda bir yetersizlik görülmüştür 

(66). Erken dönem lezyonları, 1 ile 3 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. Kulaklar, 

çene, gözler ve basınç noktalarında (dirsekler, dizler) eritem, alopesi, 

kabuklanma ve pullanma görülür (92). Bu bölgeler dışında perioral, perianal ve 

perivulval bölgeler de etkilenebilmektedir (66). Bazen bu duruma sekunder 

pruritik bakteriyel enfeksiyon ve/veya Malassezia enfeksiyonu da eşlik edebilir. 

Kıl örtüsü donuk bir görünüm arz eder ve generalize bir sebore söz konusudur. 

Bunlar dışında nadir olarak onikomalazi ya da tat ve koku duyularında 

farklılaşma da görülebilir. Bu sendromun patogenezi tartışmalıdır. Bu 

köpeklerde çinko alımı çoğunlukla normal gibi görünmesine karşın, hastalık 

çinko tedavisine yanıt vermektedir (92). Sendrom II, hızlı gelişen (büyük ya da 

dev ırklar) ırklarda görülür (92, 94). Diyette fitatlar (çinko şelasyonu) ve kalsiyum 

(çinko absorpsiyonunu etkiler) gibi çinkoyu etkileyen maddelerin bulunması ya 

da uygunsuz diyet formülasyonuna bağlı olarak yetersiz çinko alımı sonucu 

oluşur. Yüksek düzeyde vitamin ve mineral takviyesi çinkoya yanıt veren 

dermatozlarda faydalı olabilmektedir. Pinna, pulvinus, planum nazale ve basınç 

noktalarında hiperkeratotik plaklar görülebilir (92). Sağaltım, diyetin 

düzeltilmesiyle yapılmaktadır (92, 94). 
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Gıda alerjisi 

Gıda alerjisi, kedi ve köpeklerde aurikulayı etkileyen hastalıklardan 

biridir. Kutanöz, nontoksik gıda reaksiyonlarının patogenezi; immun aracılı veya 

immun aracılı olmayan sebepleri içerebilmektedir. Bunlara, gıda alerjisi, 

hipersensitivite ya da gıda intoleransı denilir. Kedilerde görülen fasiyal 

pururitusun gıda alerjisine bağlı olduğu düşünülmektedir (92). Etkilenen 

hayvanların yaklaşık yarısında steroide dirençli pururitus görülmektedir. Bunun 

dışında; eritem, alopesi, kabuklanma, pullanma, hiperpigmentasyon ve 

likenifikasyon da görülebilmektedir. Primer ya da patognomik lezyonu yoktur. 

Diyagnoz, diğer sebepleri ortadan kaldırarak ve gıda testleri yaparak konulabilir. 

Verilen özel diyete alınan cevaba bağlı olarak tanıya gidilir ve bu diyetin en az 

altı hafta, bazı durumlarda oniki haftaya kadar kullanılması gerekmektedir (66). 

Köpeklerin aksine kedilerde gıda alerjisi ile birlikte OE görülmesi enderdir (92). 

2.5.1.7. Kartilago aurikularisin yangısı 
Perikondritis ve kondritis 

Perikondritis ve kondritis; aurikular perikondriyum ya da kartilagonun 

bakteriyel enfeksiyonudur. Bu enfeksiyon; aurikular selülitis’in uygun olmayan 

sağaltımı, akut OE ya da travmaya bağlı olarak şekillenir. Etkilenen aurikulada, 

aşırı derecede ağrı, kızarıklık, şişlik ve seröz ya da purulent eksudat mevcuttur. 

En sık görülen patojen, Pseudomonas spp.’dir. Köpeklerde çoğunlukla kronik bir 

bozukluk olarak karşımıza çıkar ve bu durum ilaçla sağaltımı güçleştirir. 

Aurikulanın ya da aurikula ile birlikte eksternal kulak kanalının uzaklaştırılması 

gerekir. Çok radikal bir sağaltım olmasına karşın en etkili yöntemdir. Operasyon 

öncesinde, sırasında ve sonrasında uzun süre antibiyotik kullanılması 

enfeksiyonun başka bölgelere sıçramasını engeller (100). 

Polikondrit 

Apeks pinnayı etkileyen polikondritis kedilerde bildirilmiştir. İmmun aracılı 

bir hastalık olarak düşünülmektedir. Apeks pinnada kıvrılma, eritem ve 

kalınlaşma görülür (100, 141). Bu hastalık unilateral de görülebilmesine karşın 

çoğunlukla bilateraldir (100). Çoğunlukla genç ya da orta yaşlı kedilerde görülür. 

Cinsiyet predispozisyonu yoktur (46). Kedide başka bir problem görülmez (100). 
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Ayırıcı tanıda iyatrojenik hiperadrenokortisizm, donuk ısırığı, skuamoz hücre 

karsinomu ve Scottish Fold ırkı kedilerin normal kıvrık kulak yapıları göz önünde 

bulundurulmalıdır (141). Histolojik muayene, kartilagodaki lenfoplazmasitik 

enflamasyonu ortaya koyar. Kedide çoğunlukla FeLV ya da FIV pozitif çıkar 

(100). Diyagnoz, pinnanın biyopsisine göre yapılır. Sağaltımı, glukokortikoidlerin 

immunsupresif dozlarda kullanımı ile yapılır (141). Spontan olarak da iyileşme 

görülebilir ancak aurikuladaki deformasyon kalıcı olur (100). Medikal sağaltıma 

yanıt vermeyen bir olguda bilateral radikal pinnektomi yapılmıştır (46). 

2.5.1.8. Kulak kenarı dermatozları 
Vaskülit 

Vaskülitis, derinin primer immun aracılı bir hastalığı olup, tip III 

hipersensitivite reaksiyonu sonucu oluşmaktadır (81, 94). Kan damarlarının 

duvarındaki hücrelerde (nötrofil, lenfosit ya da makrofaj) oluşan hasar sonucu 

şekillenen enflamatuvar bir hastalıktır. Vasküler endotelyumdaki antijen–antikor 

yanıtına bağlı olarak hücresel infiltrasyon meydana gelir (66). Bu hastalık 

sistemik lupus eritematozus (SLE) ya da ilaç reaksiyonuna bağlı olarak da 

şekillenebilir (66, 81). Çoğunlukla esas neden bilinmemektedir (66, 141). 

Hastalığı hızlandırıcı sebepler; enfeksiyon, ilaçlar ve düşük ısıdır (92). Zarar 

gören endotelyuma bağlı olarak; eritrosit ekstravasasyonu ve dokularda 

perfüzyon eksikliği meydana gelir (66). Vaskülitis’in en sık görüldüğü yer 

pinnadır. Bunun dışında; dudaklar, oral mukoza, kuyruk, pulvinuslar ve tırnak 

kıvrımları da etkilenebilmektedir (81, 141). Primer lezyon olarak, purpura, 

plaklar, papüller, püstüller görülür (92). Bunun dışında eritem, ödem, ve nekroze 

dokularda parça kopması şeklinde ülserler meydana gelir (66, 92). Vaskülitis 

çok ağrılı olabilmektedir (81). Ayırıcı tanıda; böcek ısırığı, dövüş yaraları, soğuk 

aglutinin hastalığı, donuk ısırığı ve koagülopatiler göz önünde 

bulundurulmalıdır. Pinnayı etkileyen iki idiyopatik durum vardır. Bunlardan biri, 

Alman çoban köpeklerinin ailesel kutanöz vaskülopatisi, bir diğeri de pinnanın 

proliferatif trombovasküler nekrozudur (92). Tanıya gidilirken ilk önce SLE olup 

olmadığı araştırılmalıdır (66). Tanı, deri biyopsisi ile doğrulanmalıdır (81, 141). 

Enfarkt oluştuktan sonra birkaç saat içinde nekroz gerçekleşeceğinden, 

etkilenen bölgeden biyopsi örneği alınırken en yeni lezyonlar seçilmelidir (92).  
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Sağaltım esas sebebin bulunmasıyla yapılmalıdır (81, 92, 141). Bir 

çalışmada (81, 92), vaskülitis görülen olguların % 50’sinde esas sebep 

bulunamamıştır. İdiyopatik olgularda prednizolonun immunsupresif dozlarda 

(1.1 – 2.2 mg/kg/12-24 saat) kullanımı etkili olmaktadır (66, 94, 141). Bazı 

kaynaklarda bu doz 2 – 4 mg/kg/24 saate kadar çıkabilmektedir (81, 92). 

Prednizolon özellikle nötrofilik vaskülitis’te etkili olmaktadır (92). Bunun yanı sıra 

pentoksifilin de yardımcı olabilmektedir (66, 94). Pentoksifilin’in birçok etkisi 

vardır. Eritrositlerin esnekliğini artırır ve immunomodülasyon sağlar. Vaskülitis 

ve diğer işemik hastalıklarda ilk uygulanan sağaltım olmalıdır. Pentoksifilin bir 

süre periferal sirkülasyonda kalır. Önerilen dozu 10 mg/kg/8 saat ya da 24 

saattir. Yan etkileri minimum düzeydedir. Kusma ve diyare görülebilir. Birkaç 

olguda rektal kanamaya rastlanmıştır. Bir olguda trombositopeni görülmüştür ve 

dikkatli olunması gerektiği ifade edilmiştir (92). Bunun dışında, yüksek dozlarda, 

dapson (kedilerde dikkatli kullanılmalıdır), azatioprin (92, 94, 141), vitamin E, 

tetrasiklin/niasinamid (92, 94), siklofosfamid (81, 92), sulfon (81) ve sulfasalazin 

ilave sağaltım seçenekleri olarak kullanılabilir (81, 141). 

Alman çoban köpeklerinin ailesel kutanöz vaskülopatisi 

Alman çoban köpeği yavrularında görülen ailesel kutanöz vaskülopati 

hastalığı, otozomal, resesif genler ile taşınmaktadır. İlk lezyonlar depigmente ve 

şişmiş pulvinuslar olarak ortaya çıkar. En çok etkilenen bölgeler; pinna, kuyruk 

ve planum nazaledir. Bu bölgelerde, alopesi, kabuklanma ve ülserasyon 

meydana gelir. Dermatopatoloji; vasküler dejenerasyon ve vaskülitisi ortaya 

koyar. Bunun dışında görülen dermal değişiklikler; nodüler dermatitis, 

kollajenolizis ve bazal hücrelerde apoptozis’tir (92). 

Pinnanın proliferatif trombovasküler nekrozu 

Bu hastalık köpeklerde ortaya konulmuştur ve vaskülitisin diğer 

tiplerinden histopatolojik bulguları ile ayrılmaktadır. Sklerozis, hyalin 

dejenerasyonu ve tromboz görülmektedir. (92). En çok Dachshund, Chihuahua, 

Terrier ırkları, Labrador Retriever ve Rhodesian Ridgeback ırkı köpeklerde 

rastlanmaktadır (141). Klinik bulguları diğer vaskülitis tiplerine benzer şekilde 

pinnal kenarlarda görülmektedir (92). Lezyonun merkezinde ülserasyon 

görülebilir. Lezyonun periferi ise çoğunlukla hiperpigmente olmuştur. Etkilenen 
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kulaklarda nekroz da görülebilir. Tanı, deri biyopsisi sonuçlarına göre 

yapılmaktadır (8, 58, 94). Pentoksifilin çoğunlukla % 100 etkilidir (92, 94, 141). 

Tetrasiklin ve niasinamid de, sağaltımda etkili olmaktadır (94). Topikal steroidler 

de kullanılabilir. Bu hastalık pinna ile sınırlı olduğundan, yan etkileri kuvvetli 

sistemik ilaçlardan kaçınılmalıdır (92). Medikal sağaltımdan sonuç alınamazsa, 

hasta doku uzaklaştırılmalıdır (8, 58, 92). Eksizyonu takiben kötüleşen olgular 

da mevcuttur (92). 

Kulak kenarı seboresi 

Kulak kenarı seboresi ya da dermatozis’i çoğunlukla Dachshund, 

Springer ve Cocker Spaniel, Beagle, Basset Hound, ve Doberman gibi (58, 92) 

sarkık kulaklı köpeklerde görülmektedir (58, 81, 92, 94, 147). Bu hastalığın 

patogenezi kanıtlanamamıştır (2, 58, 81, 92). Pinnanın her iki yüzünün 

kenarlarında birçok foliküler döküntü (mumumsu tıkaç) deri ve kıllara yapışmış 

durumdadır (92, 94, 141). Hastalık ilerlediğinde lezyon tüm kulak kenarını 

kaplar (81, 92). Parsiyel alopesi gözlemlenir (92, 141, 147). Daha sonra debris 

kalınlaşır ve sertleşir (92). Bunu takiben deride fissür şekillenir (81, 92). Bu 

durum oldukça ağrılıdır ve hayvan başını salladıkça lezyon daha da kötüleşir. 

Anamnez ve klinik muayene tanıya yardımcı olmaktadır. Lezyon, çatlamış ve 

kabuk bağlamış olduğundan ayırıcı tanıda benzer klinik bulgular gösteren böcek 

ısırığı dermatozları (92), sarkoptik uyuz, vaskülitis (92, 147), çinko yetersizliği 

dermatozu, dermatofitozis, pemfigus kompleks, sistemik lupus eritematozus ve 

ihtiyozis göz önünde bulundurulmalıdır (147). İlerlemiş hiperkeratozis ve 

foliküler keratozis, dermatopatolojik muayenede papillomatozise benzer bir 

görünüm göstermektedir. Bu hastalığı oluşturan esas sebepler çoğunlukla 

bulunamaz ve semptomatik sağaltım yapılır. Salisilik asit, sülfür (81, 92, 141) ve 

benzoyil peroksit içeren seruminolitik ve antiseboreyik şampuanlar kullanılır  

(81, 94, 141, 147). Mumumsu, yapışkan kirin çözünmesi için şampuan 

uygulamasından önce onbeş dakika süreyle ılık su ile yıkanması gerekmektedir 

(92). Şampuanlarla birlikte retinoidlerin (özellikle etretinat ve asitretin) (92, 141) 

ve vitamin A uygulaması faydalı olmaktadır. Deriye daha iyi tutunduğu için jel 

formülasyonlarının kullanımı tercih edilmelidir (92). Ayrıca topikal kortikosteroid 

pomadlar da kullanılmaktadır (141, 147). Bunların dışında, oral 
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glukokortikosteroidler, pentoksifilin ve tetrasiklin/niasinamid de kullanılabilir 

(141). Bu sağaltım semptomatik olduğu için süresi semptomların ortadan 

kalkması ile ilişkilidir (92). Eğer çatlaklar çok ileri derece olursa kulağın 

kesilmesi gerekebilmektedir (81, 92). 

Pinnanın edinsel katlanması 

Bu benign bozukluk, erişkin kedilerde bildirilmiştir (92, 94). İyatrojenik 

hiperadrenokortisizm ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir (94). Bilateral apeks 

pinna aniden rostrale ve çoğunlukla laterale doğru katlanır. Palpasyonda 

katlanmanın olduğu bölgede kartilagoda eksiklik hissedilir. Bu hastalığa maruz 

kalan birçok kedinin anamnezinde uzun süre kortizon kullandığı bilgisi vardır. 

Böyle durumlarda adrenokortikotropik hormon stimülasyon testi düşük 

çıkmaktadır (92). Glukokortikoid sağaltımını durdurmak bu bozukluğu 

düzeltebilir (92, 94). 

2.5.1.9. Granülomatöz lezyonlar 
Granülomatöz lezyonlar, klinik olarak nodüler görünümde olan ve yavaş 

büyüme gösteren kubbe şeklindeki yapılardır. Staphylococcus spp., Nocardia 

spp., Actinomycetes spp., mikobakteriya, atipik mikobakteriya, dermatofitler, 

subkutan mikozlar, derin mikozlar, algler, keneler, Leishmania spp. ve yabancı 

cisimler granülomatöz dermatitis’in olası sebepleridir. Granülomalar; soliter ve 

çok sayıda olabilirler. Eksudatif ya da ülseratif olup çoğunlukla nonpruritiktirler. 

Klinik tanı amacıyla; sitoloji, seroloji, histoloji, mikrobiyoloji ve fungal kültürden 

faydalanılabilir. Bu tip granülomaların sağaltımı etyolojisi belirlenip ona göre 

yapılmalıdır (66). 

2.5.1.10. Pinnanın konkav yüzünü etkileyen dermatozlar 
Pinnanın konkav yüzünü etkileyen hastalıklar içinde en sık görülenleri 

atopik dermatitis ve kontakt dermatitis’tir. Bu hastalıklar ilerlediklerinde konkav 

pinna ve kulak kanalı girişinin çevresinde birtakım değişiklikler meydana 

getirirler. Bunların bakteriyel OE’den ileri gelenleri; eritem, erozyon, ülserasyon 

ve kabuklanmadır. Bu durum çok ağrılıdır. Malassezia enfeksiyonundan ileri 

gelenleri ise pururitus, sebore ve likenifikasyondur. Deri hiperplazisi ve likenifikasyon, 

kronik kulak enflamasyonuna bağlı olarak gelişen sekunder değişikliklerdir (92). 
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Atopik dermatit 

Köpeklerde atopik dermatitis olgularının % 50’sinde eritem mevcuttur ve 

bu bulgu diğer semptomlar ortaya çıkana kadar yaklaşık bir yıl boyunca kalıcı 

olur (66, 92). Bununla birlikte şiddetli kaşıntı mevcuttur. Çoğunlukla pinnada 

kalınlaşma ve likenifikasyon meydana gelir. Sebore ve Malassezia dermatitisi 

komplikasyon olarak hastalığa eşlik edebilir. OE, şeylitis ve konjuktivitis, 

köpeklerin atopik dermatitinde çok sık karşılaşılan hastalıklardır ve pinnal 

pururitus ile travmaya sebep olurlar (92). Atopi, muhtemelen nüks edici OE’nin 

en yaygın sebebidir (66). Kedilerde atopik dermatitisin klinik görünümü çok 

farklıdır. OE ve buna bağlı olarak şekillenen travma çok nadirdir. Atopik 

dermatitis, çoğunlukla yüz, boyun ve pinnada görülen non-lezyonal pururitusun 

asıl sebebi olarak karşımıza çıkar. Bu hastalığın ayırıcı tanısında Otodectes 

cynotis ve gıda alerjisi göz önünde bulundurulmalıdır (92). 

Alerjik kontakt dermatit 

Kontakt dermatitis, pinnanın konkav yüzeyinin en sık görülen deri 

lezyonlarından biridir (92). Özellikle bu bölgede lokalize olmasının nedeni bu 

kısmın kılsız olmasındandır (66, 92). Çoğunlukla orta yaşlı hayvanlar 

etkilenmektedir (66). En yaygın nedeni topikal ilaç uygulamalarıdır. OE’nin 

sağaltımında, topikal ilaç uygulaması başladıktan 1 – 3 gün sonra tipik olarak 

kötüleşme görülebilmektedir (92, 100). Bu reaksiyon en çok neomisin’de 

görülmektedir (66, 92). Topikal aurikular ilaçların taşıt maddeleri de ileri 

derecede kontakt dermatit oluşturabilmektedir. Propilen glikol, topikal aurikular 

ilaçlarda taşıt olarak kullanılan en yaygın maddedir (92) ve pinnanın kontakt 

dermatitine en çok sebep olanlardan biridir (66, 92, 100). Topikal uygulama arka 

arkaya yapıldığında lokal olarak eritem ve şişkinlik görülmektedir. Dietil eter, 

toluen gibi irritan bir ilaç uygulandığında, erozyon hatta ülserasyon bile 

görülebilmektedir. Kaşıntı çoğunlukla çok şiddetli olmaktadır ve hayvan 

kendisini travmatize ederek alopesi ve ekskoriyasyona sebep olabilmektedir. 

İlaç reaksiyonlarının bir diğer sebebi de steroidlerdir. Kulağı steril serum 

fizyolojik ile bolca yıkamak bir sağaltım seçeneği olabilir. Buna ilaveten sistemik 

antienflamatuvar ilaç uygulaması da yapılabilir (92). Dermatolojik zeytin yağı da 

sağaltım amaçlı kullanılmaktadır (100). 
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2.5.1.11. Pinnal alopesi 
Bu hastalık en çok Dachshund, Chihuahua, Boston Terrier, Whippet ve 

İtalyan Greyhound ırkı köpeklerde görülmektedir (58, 81, 94, 100). Kedilerde ise 

Siyam ırkı kediler bu hastalığa yatkındır (81, 94). Hastalığın patogenezi 

bilinmemektedir (58). Yavaş gelişen bir hastalıktır (81, 100). Hastalık yaklaşık 

bir yaş civarında ortaya çıkar ve olgunlaşması yıllarca devam eder (58). 

Vücudun geri kalan kısmında  deri normaldir (81, 100). Etkili bir sağaltım 

seçeneği yoktur (58, 81, 100). Melatonin faydalı olabilmektedir (94). 

Alopecia areata 

Alopecia areata, kedi ve köpeklerde pinna ve baş üzerinde fokal veya 

multifokal alanlarda alopesi ile karakterize nadiren ortaya çıkan bir hastalıktır. 

Tanı, klinik bulgular ve histopatolojik muayeneye göre konulmaktadır. 

Sağaltımda kortikosteroid denenebilir ancak etkinliği hakkında kesin bir bilgi 

yoktur (147). Bazı hayvanlarda lezyonlar, 6 ay – 2 yıl arasında spontan olarak 

gerileyebilir ve tekrar kıl çıkabilir (94, 147). 

Simetrik pinnal alopesi oluşturan dermatozlar 

Endokrinopati 

Hipotiroidizm, felin hipertiroidizm ve seks hormonu bozuklukları; en sık 

görülen ve alopesi ile birlikte seyreden endokrin bozukluklardır (66). Endokrin 

hastalıkları, köpeklerde alopesinin en yaygın sebeplerinden biridir (66, 92). 

Hipotiroidizm, çoğunlukla orta yaşlı köpeklerde ve aniden ortaya çıkmaktadır. 

Bilateral simetrik alopesi, en sık görülen klinik bulgudur (66).  Kedilerde ise, bazı 

hipertiroidizm olgularında görülen aşırı temizlenmeye bağlı olarak şekillenen 

alopesi dışında endokrinopatiye bağlı alopesi pek görülmez (66, 92). Kedilerde 

hipotiroidizm, tiroidektomiyi takiben ortaya çıkabilmekte ancak alopesi 

görülmemektedir. Köpeklerde tiroid hastalıkları, serum total T4 konsantrasyonu, 

yükselen TSH değeri ya da TSH stimülasyon testine verilen yanıta göre 

değerlendirilir. Kedilerde ise tanı; klinik bulgular ve yükselen serum total T4 

konsantrasyonuna göre koyulur (66). 
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İlaç reaksiyonu 

Herhangi bir ilaç, ilacın taşıt maddesi ya da gıda ürünü deride reaksiyona 

sebep olabilir (toksiderma). Toksiderma, birçok deri hastalığına benzerlik 

göstermektedir. Bazı spesifik ilaçlar, öncelikle pinnada lezyona neden 

olabilmektedir. Hipertiroidli kedilerde karbimazol kullanımına bağlı olarak, baş 

ve boyun bölgesinde kendi kendine oluşan lezyonlar görülmektedir.Aynı 

semptomlar, bir karbimazol metaboliti olan metimazol kullanımında da 

görülebilmektedir. Propiltiorasil veya amoksisilin ve klavulanik asit kullanımında 

fasiyal pururitus ortaya çıkabilmektedir. Bir kedide sefaleksinden kaynaklanan 

tüm pinna ve yüzü kaplayacak pemfigus foliyaseus lezyonları görülmüştür. 

Nekrotik pinnal lezyonlar ve onikomadezis’e sebep olan vaskülitin penisilin 

enjeksiyonlarından kaynaklanabildiği bildirilmiştir (92). 

Foliküler displazi 

Foliküler displazi; kıl folikülü, normal kıl şaftı meydana getirmediği zaman 

meydana gelmektedir. Renk açan alopesi, bir tür foliküler displazi olarak kabul 

edilmektedir. Foliküler defektler simetrik alopesi ile sonuçlanmaktadır. Sekunder 

pyoderma ortaya çıkmadığı sürece bu durum nonpururitiktir. Birçok ırkta 

görülebilmesine karşın, Doberman Pinscher ve Dachshund ırkı köpeklerde daha 

sıktır. Tanı; başta endokrinopati olmak üzere diğer benzeri bozuklukları araştırıp 

histopatolojik bulgulara göre konulmalıdır. Sağaltımı palyatiftir (66). 

Patern kellik 

Patern kellik; başta pinna olmak üzere, karın ve kaudomediyal uyluk 

bölgesinde görülebilen simetrik alopesi ya da hipotrikozis ile karakterize çok 

yaygın olmayan bir dermatozdur (66). Başta Dachshund ırkının erkek bireyleri 

olmak üzere (92, 94, 141) birçok köpek ırkında (Chihuahua, Boston Terrier, 

Whippet, İtalyan Greyhound, Staffordshire Bull Terrier) ve kedilerde bildirilmiştir 

(92). Köpekte bilateral simetrik hipotrikozis, yaklaşık bir yaşındayken başlayıp 

birkaç sene farkedilemeyebilmektedir (92, 94, 141). Alopesi ilerlediğinde, deride 

hipopigmentasyon başlar (92). Bu durum köpek 8 – 9 yaşlarına geldiğinde tam 

bir kelliğe dönüşebilir (92, 94). Pinnal alopesilerde vellus kıllar mevcuttur. 

Dermatopatolojik olarak; dermis ve epidermis normal görünümde, kıl folikülleri 

normal sayıdadır ancak kılın ölçülerinde (uzunluk ve çap) küçülme söz 
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konusudur. Eklenti bezler de normaldir. Bu özellikler, hastalığı endokrin 

hastalıklar, foliküler displazi, alopecia areata gibi bilateral alopesinin diğer 

nedenlerinden ayırmaktadır. Sağaltım gerekli değildir çünkü bu durum sadece 

kozmetik bir bozukluktur. Eğer hasta sahibi sağaltım talep ederse melatonin 

(92, 94) ya da topikal minoksidil denenebilir. Bu ilaçların köpeklerde önemli yan 

etkileri bildirilmemiştir (92). Ancak bu hastalığın spesifik bir sağaltımı yoktur (94). 

Periyodik alopesi 

Periyodik alopesi yetişkin Miniature Poodle ırkında bildirilmiştir. Bir ya da 

iki kulakta görülen alopesi birkaç ay sonra spontan olarak gerileyip tekrar kıl 

çıkmaya başlamıştır (58, 92, 141). Ayırıcı tanıda; telojen effluvyum, ilaç 

reaksiyonu (58, 92, 141), alopecia areata (58, 141) ve endokrin hastalıklar göz 

önünde bulundurulmalıdır (92). Dermatolojik özellikleri bilinmemektedir. 

Sağaltım önerilmemekte çünkü bu bozukluk sadece kozmetik olup spontan 

olarak gerilemektedir. Kedilerde pinnada görülen spontan periyodik alopesi, 

Siyam ırkı kedilerde bildirilmiştir. Her iki kulak da etkilenmiş olup deri normaldir. 

Alopesi, pinnanın tamamını kaplayabileceği gibi bölge bölge de 

görülebilmektedir. Dermatopatolojik özellikleri bilinmemektedir. Sağaltım 

yapılmaksızın birkaç ay sonra kendiliğinden gerileme görülmüştür (58, 92). 

Yorkshire Terrierlerde melanoderma ve alopesi 

Melanoderma ve alopesi Yorkshire Terrier ırkı köpeklerde sıklıkla 

görülmektedir (92). Hastalığın sebebi bilinmemektedir (94). Herediter bir 

hastalık olduğu düşünülmektedir (94). Cinsiyet predispozisyonu yoktur (147). 

Başta Doberman Pinscher olmak üzere diğer ırklarda da ara sıra 

rastlanmaktadır (92). Alopesi, 6 aylık – 3 yaş arası dönemde burun üzerinde ve 

bilateral pinnada başlamaktadır. Kuyruk ve ayaklar da etkilenebilmektedir (92, 

147). Etkilenen kısımlarda belirgin bir hiperpigmentasyon (melanoderma), 

alopesi, pürüzsüz ve parlak kösele görünümü (kösele kulak) vardır (92). 

Lezyonlar nonpururitik ve ağrısızdır (147). Tanı; diğer olası nedenlerin 

eliminasyonu (92), klinik bulgular (92, 147) ve histopatolojik muayene ile koyulur 

(147). Dermatopatolojik bulgular spesifik değildir (92). Bu hastalık yaş 

ilerledikçe kötüleşmekte ve nadiren spontan olarak gerilemektedir (92, 94).     

Üç Yorkshire Terrier’de büyüme hormonu takviyesinin geçici kıl üretimine neden 
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olduğu, ancak takviye kesildiğinde hastalığın tekrar kötüleştiği görülmüştür. 

Köpeklerde büyüme hormonunun ciddi sistemik yan etkileri olduğundan ve 

melanoderma ile alopesi sadece kozmetik problemler oluşturduğundan bu tarz 

bir sağaltım önerilmemektedir (92). Nonspesifik, destekleyici bir sağaltım 

yapılabilir (147). 

Steril eozinofilik pinnal folikülit 

Steril eozinofilik pinnal folikülit; idiyopatik, foliküler papüller ve püstüller 

ile karakterize, simetrik alopesi gösteren bir hastalıktır. Bu hastalığa maruz 

kalan hayvanlarda başka bir bozukluk saptanamamıştır. Tanı, biyopsi 

sonuçlarına göre koyulmaktadır. Bu bozukluk kronik olduğundan uzun süreli 

topikal ve sistemik kortikosteroid kullanımı gerekmektedir. Bu hastalığın 

görüldüğü bir yaşındaki iki kedide lezyonlar bir ay sonra olarak ortadan kalkmış 

ve bir daha nüks görülmemiştir (147). 

2.5.2. Dış kulak kanalının hastalıkları 

2.5.2.1. Otitis eksterna 
Otitis eksterna (OE) kedi ve köpeklerde en sık görülen kulak hastalığıdır 

(3, 48, 66, 79, 145). OE, horizontal ve vertikal kulak kanalları ile kanalı 

çevreleyen dokuların yangısı olarak tanımlanmaktadır. Yüzme ya da banyo 

yapmadan sonra oluşan OE, “Yüzücü kulağı” olarak da adlandırılmaktadır (43). 

OE’nin en yaygın ve erken bulguları; başı sallama ve etkilenen kulağı 

kaşımaktır (16, 81). OE’nin; köpeklerin  % 5 - 20’sinde, kedilerin de                  

% 2 - 6’sında bulunduğu bildirilmiştir (3, 79, 80, 81, 89, 97, 102, 162, 166). Bu 

nedenle çok yaygın görülen bir hastalık olarak nitelendirilmektedir (16, 79, 81, 

102, 108). Köpeklerde; Miniature Poodle, Cocker Spaniel ve Fox Terrier ırkları, 

kedilerde ise; Himalayan ve Persian ırkları bu hastalığa predispozisyon 

göstermektedir (3, 79). Bir çalışmada (77); Cocker Spaniel ırkı köpeklerin, uzun, 

sarkık kulaklı olması, Alman Çoban Köpeğinin ise yüksek serumen 

aktivitesinden dolayı OE’ye predispoze olduğu bildirilmiştir. Çoğunlukla 

köpeklerde 5 – 8 yaş arası deri problemleriyle ilişkili olarak, kedilerde de 1 – 2 

yaşlarında kulak akarlarına bağlı olarak gelişmektedir (3, 79). Geniş çaplı bir 

istatiksel çalışma, nedeni açıklanamamasına rağmen erkek hayvanlarda daha 

sık görüldüğünü belirtmektedir (66). Bu hastalık yaz aylarında daha sık 
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görülmektedir (79, 145). Başarılı bir sağaltım; uygun bir tanı ve bunu takiben 

sebebin ortadan kaldırılması ile yapılabilmektedir (26, 102). Sağaltımda, 

eksternal kulak kanalının değişime uğramış mikroikliminin düzeltilmesi çok 

önemlidir (102). 

2.5.2.1.1. Otitis eksternanın etiyolojisi 

OE’nin etiyolojisi çok sayıda faktöre bağlıdır. Bu nedenle etiyoloji; 

hazırlayıcı, primer ve sürekli faktörler olmak üzere üç başlık altında 

incelenmektedir (3, 11, 16, 36, 69, 81, 101, 102, 106, 145, 164, 170). 

Hazırlayıcı faktörler 

OE oluşturma riskini artıran ancak tek başlarına OE’ye sebep olamayan 

faktörlerdir (16, 36, 81, 87, 141, 142, 170). Kulak kanalında bakteri ve maya 

tutulumunu artırırlar (52). Bu faktörlerin avantajı; minimize edildiklerinde 

profilaktik olarak korunma sağlanılabilmesidir (16, 81). 

Anatomik hazırlayıcı yapı 

OE’ye karşı hazırlayıcı birçok anatomik özellik mevcuttur (141). Özellikle 

sarkık kulaklı hayvanlarda OE daha sık görülmektedir (5, 21, 59, 129). Zayıf 

ventilasyon, artan ısı ve artan neme bağlı olarak sarkık kulaklı hayvanlar OE’ye 

eğilimli olmaktadırlar (59, 66). Kulak kanalında bulunan kıllar, OE oluşumuna 

kadar bir problem teşkil etmeyip (66, 141), hastalık oluştuktan sonra akıntının 

dışarıya akmasını engellemek suretiyle etkili olmaktadır (141). Bazı ırklarda 

(Cocker Spaniel, Springer Spaniel, Labrador Retriever) seruminöz (apokrin) bez 

dokusunun fazlalığı bu hayvanları OE’ye eğilimli yapabilmektedir (52, 66, 141). 

Vertikal kulak kanalı, vaskülarizasyonun yoğunluğu ve seruminöz bezlerin 

fazlalığıyla stenoz oluşumuna daha yatkın bir bölgedir (52). Kongenital olarak, 

Chow Chow ve İngiliz Bulldog ırkı köpeklerin horizontal kulak kanallarında, Shar 

Pei ırklarında da vertikal kanal girişi ve vertikal–horizontal kanal bağlantı 

bölgesinde stenoz görülebilmektedir (141). Herhangi bir cinsiyet 

predispozisyonu bildirilmemiştir (21, 59, 79, 145). 
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İklim ve hava 

OE oluşumu üzerinde etkili olabilecek üç farklı hava bileşeni vardır. 

Bunlar; sıcaklık, nem ve yağıştır (66, 141). Çevre ısısı, nem ya da yağış miktarı 

arttığında OE’nin de görülme sıklığı artmaktadır (21,  66, 87). Bu artış kulak 

kanalı epitelinde de kısmen su tutulumuna sebep olur (174). Böylece kulak 

kanalında ileri derecede maserasyon meydana gelir (139, 174) ve  epidermis 

normal bariyer görevini yerine getiremez (139, 141). Bunun sonucunda 

sekunder enfeksiyon şekillenir (139, 174). Bu durum özellikle yaz sonu ve 

sonbahar başında göze çarpmaktadır. Ayrıca bazı akut OE olgularının yıldırımlı 

fırtınalara bağlı olarak geliştiği bildirilmiştir (66). 

Kulak kanalı kılları 

Kaniş ya da birçok Terrier ırkı köpekte kulak kanalı derisinde uzun kıllar 

gelişmektedir. Bu aşırı kıl oluşumu çoğunlukla kanalın giriş kısmında ve vertikal 

kanalın proksimal bölümünde görülmektedir. Ancak bazen kulak kanalının derin 

kısımlarında da kıl oluşumu izlenebilmektedir. Kulak kanalında görülen aşırı 

miktardaki kıl oluşumu oklüzyona neden olur. Kanalın uygun bir şekilde hava 

alması engelleneceğinden içeride nemli bir ortam meydana gelir ve hayvanı 

OE’ye predispoze kılar. Böyle bir ortamda Pseudomonas ya da Proteus gibi 

bakteriler kolaylıkla üreme imkanı bulur (52). 

Stenotik kulak kanalı 

OE bulunan köpeklerdeki en yaygın bulgu daralmış kulak kanalıdır. Kulak 

kanalının lumeninde daralma ya da tıkanma olursa bu durum stenoz ile 

sonuçlanır. Stenoz kulak hastalığının ileri düzeyde olabileceğini göstermektedir. 

Böyle bir durumda kulak kanalının muayenesi ve sağaltımı zorlaşacaktır. 

Kanala aletlerin girmesi de zorlaşacağından, otoskopik muayene ile membrana 

timpaninin bütünlüğü de kontrol edilemeyecektir. Böyle bir durumda yangıyı ve 

ödemi geriletmek amacıyla; topikal, stenotik dokuya direkt enjeksiyon ya da 

parenteral kortikosteroid uygulaması gerekmektedir. Buna ilaveten 

kortikosteroidler glandular sekresyon miktarını ve sekresyonun viskozitesini 

azaltmaktadır. Böylece kanaldaki akıntı daha rahat temizlenebilmektedir. 

Kortikosteroidler kanalın muayenesine izin verecek ölçüde lumen çapını 

genişletirse, membrana timpaninin görüşü de sağlanmış olur. Kulak kanalında 
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meydana gelen patolojik değişikliklerden dolayı medikal sağaltım stenozu 

ortadan kaldıramıyorsa vertikal kulak kanalının ya da total kulak kanalının 

ablasyonu yapılmalıdır (52). 

Aşırı serumen üretimi 

Yangıya yanıt olarak artan seruminöz bez sekresyonu, daha akışkan ve 

sulu serumen üretimi ile sonuçlanır. Serumen konsantrasyonu ve içeriğindeki 

dengesizlik enfeksiyöz mikroorganizmaların üremesi için uygun ortamı 

sağlayarak OE oluşmasında büyük rol oynar. Bu nedenle OE’nin sağaltımında 

seruminolitiklerin kullanımı çok iyi netice vermektedir. Serumen; hidrofobik, lipid 

yapıda olduğundan OE ile ilişkili olarak aşırı serumen üretimi enfekte epitelyal 

dokuların üzerini örter. Bu kalın örtünün altında bakteri, maya, proteolitik 

enzimler ve diğer vazoaktif maddeler hapsolmaktadır. Bu lipid örtüyü kaldırmak 

için mutlaka seruminolitikler kullanılmalı ve bunu takiben bu bölgeye yerleşen 

mikrororganizmaları ortadan kaldırmak için topikal antimikrobiyal kullanılmalıdır. 

Seruminöz bezler herhangi bir sebeple genişledikten sonra çok nadiren otitisten 

önceki hallerine dönebilirler ve kulak aşırı serumen üretmeye devam eder. Eğer 

üretilen bu aşırı serumen kontrol altına alınamazsa seruminöz otitis ile 

sonuçlanır (52). 

Polipler 

Yangısal polipler, kulak kanalında en sık görülen tümöral oluşumlardır 

(53, 88, 119, 167). Otofaringeal polip olarak da isimlendirilmektedir (164). 

Çoğunlukla 1,5 yaş civarındaki kedilerde görülür (1, 35, 41, 53, 66, 81, 84, 164, 

167). İnsanlar ve atlarda da görüldüğü bildirilmiştir (119). Bu oluşumların 

etiyolojisi bilinmemektedir (1, 16, 35, 41, 66, 167). Ancak, kongenital bir 

nedene, üst solunum yolu enfeksiyonuna, kronik otitis mediyaya (41, 122) ya da 

nazofarinksteki bir enfeksiyona bağlı olabileceği düşünülmektedir (1, 41, 119, 

122). Herhangi bir ırk (35, 66, 84, 122) ve cinsiyet predispozisyonu yoktur (35, 

53, 84, 122, 167). Çoğunlukla unilateral görülmektedir (1, 41, 66, 119). Hastalığı 

belgeleyebilecek anlamlı hematolojik ve biyokimyasal bulgular bulunmamaktadır 

(1). Kedilerin lökemi virüsü (FeLV) ya da immunyetersizlik virüsü (FIV) ile bir 

bağlantısı yoktur (53). Ancak bir çalışmada (1, 35, 119), polip bulunan kedilerin 

nazofarinksinden felin kalisivirüs (FCV) izole edilmiştir.  
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Nazofaringeal ya da enflamatuvar polipler, östaki borusu, orta kulak 

mukozası (1, 35, 41, 51, 53, 66, 84, 119, 122, 164, 167) ya da faringeal 

mukozadan köken alırlar (1, 41, 66,  81, 84, 122, 164). Histolojik olarak polip, 

orta kulak mukozasının hiperplastik yangısal üremesidir. Östaki borusundan 

orijin aldıkları durumlarda gelişmelerini boğaza doğru yaparlar. Yumuşak 

damağın altında nazofarinksin lateral duvarında lokalize olurlar (1). Yumuşak 

damağın kaldırılmasıyla kolaylıkla görülebilmektedir. Nazofaringeal polip 

bulunan kedilerde burun akıntısı (1, 35, 41, 66, 84, 119), hırıltılı solunum, ses 

değişikliği, dispne ve disfaji semptomları bulunur (1, 35, 41, 53, 66, 84, 119, 

167). Polip unilateral bile olsa, burun akıntısı bilateral görülmektedir (66). 

Çoğunlukla bakteriyel OE ile komplike olmaktadır (119). Kulak kanalında 

bulunan polipin en genel bulgusu ise, kulak kanalındaki purulent ve bazen 

hemorajik karakterdeki akıntı (66, 81) ile hayvanın başını sallaması ya da o 

tarafına yatırmasıdır (66). Kavum mediyada bulunan polipler ise, otitis mediya 

ile birlikte nistagmus, Horner sendromu, başı yatırma (41, 66, 119, 167) ya da 

daire çizme gibi nörolojik bulgular göstermektedir (66). Kulak kanalı 

temizlendikten sonra otoskopik muayenede, yüzeyi düz (81, 164), pembe ya da 

kırmızı renkte hareketli kitleyi kulak kanalında görmek mümkündür (35, 53, 84, 

164). Eğer kitle, kulak kanalında görülüyorsa bulla timpanika’da geliştikten 

sonra membrana timpaniyi perfore ederek dış kulak kanalına çıkmış demektir 

(35, 53, 122). Böyle bir durumda sekunder otitis mediya oluşma riski mevcuttur 

(51, 53). Bu hastalıkta lokal lenfadenopati de görülebilmektedir. Nazofaringeal 

poliplerin ayırıcı tanısında; üst solunum yolu enfeksiyonu, nazofaringeal yabancı 

cisimler, fungal sinüzitis ve neoplaziler göz önünde bulundurulmalıdır (53, 81, 

119).  

Nazofaringeal poliplerin en etkili sağaltımı operatiftir (53, 81, 119). İleri 

derecede solunum güçlüğüne sebep olduklarından, entübasyon sırasında 

komplikasyon oluşabilir. Preoperatif oksijenizasyon uygulaması solunum 

depresyonu ihtimalini azaltacaktır (66). Ventral bulla osteotomisi ile orta kulağın 

temizlenmesi en ideal yöntemdir (35, 53, 66, 81, 84, 166, 167). Ancak bu 

operasyonun postoperatif komplikasyon riski mevcuttur. Dış kulak kanalındaki 

poliplerin uzaklaştırılması için birçok yöntem kullanılabilir. Bunlardan ilki 

traksiyon – avülziyon yöntemidir (4, 53, 84, 119, 167). Bu teknikte; polip, bir 
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forseps ile, köken aldığı mukozadan çekip kopartılır. Bu yöntem çoğunlukla ufak 

ve lopsuz poliplerde etkili olur. Ancak, bu işlem sırasında kanamadan dolayı iyi 

görüş imkanı olmaz ve çoğu zaman polipin sapı uzaklaştırılamaz (53). Böyle bir 

durumda, kısa zamanda tekrar oluşum gözlenir (35, 53, 66, 167). Yapılan 

değişik çalışmalarda (1, 35, 41, 84, 119) traksiyonla alınan poliplerin nüks 

olasılığı, % 30 – 50 olarak bildirilmiştir. Poliplerin traksiyon ile uzaklaştırılması 

endoskopi eşliğinde, video otoskopik enstrumanlarla daha başarılı olmaktadır. 

Perendeskopik Transtimpanik Eksizyon (PTTE) adı verilen teknik, endoskopik 

forseps ile polipin uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Bir çalışmada (53)            

10 kedinin PTTE tekniği ile ameliyat edildiği, takip eden 3 – 24 aylık süre 

içerisinde yapılan endoskopik muayenelerde, sekizinde tam bir iyileşme 

görüldüğü, ikisine ise tekrar PTTE uygulandığı bildirilmiştir. İki kedide geçici 

Horner sendromu görülmüştür. Bir başka çalışmada (1); polip olan 22 kedi, 

traksiyon-avülziyon tekniği ile sağaltılmış ve bunların dokuzunda (% 41) nüks 

görülmüştür. Traksiyon ile % 59’u başarılı bir şekilde iyileştiğinden, araştırmacı 

bu tekniğin başvurulabilecek ilk yöntem olabileceğini belirtmiştir. Kedilerden 

sekizine traksiyon uygulamasını takiben prednizolon uygulaması yapılmıştır     

(1 – 2 mg/kg/gün 2 hafta boyunca, takip eden 1 hafta boyunca yarım doz, onu 

takip eden 1 hafta boyunca da yarım doz gün aşırı). Prednizolon alan hiçbir 

kedide nüks görülmemiştir (53). Postoperatif dönemde prednizolon kullanılan 

hayvanlarda nüks görülmediği başka yayınlarda da belirtilmiştir (1, 4).  

Polip oluşumunda yangının önemli bir rolü olduğundan, mukozal yangıyı 

kontrol altına almanın, polip uzaklaştırıldıktan sonra nüks oluşumunu engellediği 

düşünülmektedir. Aural poliplerin uzaklaştırılmasında bir diğer metod, video 

otoskop eşliğinde yapılan lazer ablasyon tekniğidir. Bu teknikte; poliplerin 

uzaklaştırılmasında karbon dioksit lazer kullanılmaktadır. Küçük poliplerde lazer 

enerjisi direkt polip üzerine uygulanıp, polipin vaporize olması sağlanmaktadır. 

Eğer polip kitlesi büyükse, o zaman lazer, polipin sapına uygulanmakta ve 

vaporizasyon sonrası serbest kalan polip bir forseps ile uzaklaştırılmaktadır (53).  

Bir diğer operatif yöntem de total kulak kanalı ablasyonu (TKKA) ve 

lateral bulla osteotomisi (LBO)’dir (1, 4, 35). Bu tekniğin uygulandığı olgularda 

nüks görülmemiştir (1, 4). Kedilerde, polipe bağlı olarak perfore olan membrana 
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timpani, polip uzaklaştırıldıktan sonra çoğunlukla rejenere olamamaktadır. Bu 

nedenle böyle hayvanları sekunder otitis mediya ihtimaline karşı kontrol altında 

tutmak gerekmektedir (53).  

Orofarinksteki polipi ortaya çıkarmak için palatum molle’yi rostral’e doğru 

deviye etmek gerekmektedir. Eğer daha iyi manüplasyon imkanı sağlayacaksa, 

yumuşak damağa ensizyon da yapılabilir (66). Orofarinksteki polip mukozaya 

tutunduğu yerden mümkün olduğunca uzaklaştırılmalıdır (18, 66). Bazı yazarlar 

(53, 66, 119), köpeklerde bulla timpanika mukozası ya da östaki borusundan 

orijin alan nazofaringeal poliplerin nadiren görüldüğünü bildirirken, bazıları ise 

(53, 119) östaki borusundan köken alıp nazofarinks ve hava yolunu tıkayan ya 

da membrana timpaniyi perfore ederek eksternal kulak kanalına çıkan poliplerin 

varlığından bahsetmiştir. Bunun yanı sıra köpeklerde poliplerin bilateral de 

oluşabildiği bildirilmiştir. Kedilere kıyasla köpeklerin kulak kanalı daha geniş ve 

polipi görme imkanı daha fazladır. Poliplerin traksiyon ile uzaklaştırılması 

başarılı sonuçlar vermektedir (53). Bunun aksine bu tekniğin uygun bir yöntem 

olmadığını bildiren bir çalışmada (119); polip bulunan bir köpek VBO, dört 

köpek de TKKA – LBO ile sağaltılmıştır. TKKA – LBO yapılan bir köpekte 

görülen geçici fasiyel paraliz dışında herhangi bir komplikasyon görülmemiştir. 

Köpeklerdeki birçok aural polip aslında gerçek polip olmayıp seruminöz bez 

adenomlarıdır. Bu kitlelerin biyopsi sonuçları polip olarak rapor edilebilmektedir. 

Ancak kitlenin tamamı alınıp histopatolojik olarak incelendiğinde, dilate olmuş 

seruminöz bezler görülebilmektedir (53). 

Kulak kanalının neoplazileri 

Kedi ve köpeklerde kulak kanalı tümörleri yaygın değildir (52, 66, 75, 88). 

Tüm tümörlerin kedilerde % 1 – 2’sini (52), köpeklerde ise % 2 – 6’sını 

oluşturmaktadır (52, 88). London ve ark. (88); çoğunlukla Cocker Spaniel 

ırkında görüldüğünü belirtirken, Moisan ve ark. (103), herhangi bir ırk 

predispozisyonunun olmadığını bildirmiştir. Özellikle orta ve ileri yaştaki 

hayvanlarda görülmektedir. Cinsiyet predispozisyonu olmamasına karşın 

çoğunlukla kısırlaştırılmamış hayvanlarda görüldüğü bildirilmektedir (88). Kulak 

kanalı tümörleri, çoğunlukla unilateral olarak görülmektedir. Zur çalışmasında 

(178); ilk defa bilateral kulak kanalı tümörüne rastladığını bildirmiştir. Kedi ve 
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köpeklerde uzun süre sağaltıma yanıt vermeyen kronik OE olgularında kanal 

içerisinde gelişen bir tümör akla gelmelidir (52).  

Dış kulak kanalının tümörleri, deri, bezler ya da kıkırdaktan köken 

alabilmektedir (16). Köpeklerin kulak kanalı tümörleri çoğunlukla iyi (52, 66, 138, 

165), kedilerinki ise kötü karakterdedir (41, 52, 66, 138, 165). Kulak kanalında 

en sık görülen tümörler arasında, köpeklerde; seruminöz ve sebasöz bezlerin 

adenomu (41, 52), papilloma, histiyositoma, plazmasitoma, melanoma, fibroma, 

seruminöz bez adenokarsinomu ve hemanjiyosarkoma, kedilerde ise; 

seruminöz bez adenomu, papilloma, enflamatuvar polip (52), seruminöz ve 

sebasöz bezlerin adenokarsinomu, skuamoz hücre karsinomu bulunmaktadır 

(41, 52). Seruminöz bez tümörlerinin kedilerde köpeklerden daha sık görüldüğü 

bildirilmiştir (103). Kulak kanalı tümörleri, obstrüktif OE’ye sebep olarak ağrı (52, 

66), pururitus, başı sallama, kötü koku, otore ve hemoraji gibi semptomlara 

neden olur (66). Başı sallamaya bağlı olarak aural hematom oluşabilir (52). 

Mandibular lenfadenopati de görülebilir (41, 66). Malignant neoplazmalar 

çoğunlukla lokal invazyon gösterirler (41, 66, 79, 88) ve nadiren metastaz 

oluştururlar (52, 66, 79). Bacon ve ark. (4), yaptıkları çalışmada seruminöz bez 

adenomlarının hiçbirinde yakın ya da uzak metastaz görmediklerini 

bildirmişlerdir.  

Sağaltımda, sekunder enfeksiyonlara karşı antibiyotik ve antifungal 

uygulama yapılması faydalı olmaktadır. Buna ilaveten kulak temizleyiciler ile 

yıkama yapılıp serumen uzaklaştırılmalıdır. Eğer zar bütünlüğü bozulmuş ise 

ototoksik olmayan bir temizleyici kullanılmalıdır (52). Tümörün lokalizasyonuna 

göre lateral kulak duvarı rezeksiyonu, vertikal kulak kanalı ablasyonu ya da total 

kulak kanalı ablasyonu yapılabilir. Total kulak kanalı ablasyonu, postoperatif 

dönemde en uzun süre nüksü engelleyen ve en uzun yaşam süresi sağlayan 

sağaltım yöntemi olarak bildirilmiştir (41, 66). Bu nedenle kulak kanalı 

neoplazilerinin sağaltımında total kulak kanalı ablasyonunun en iyi seçenek 

olduğu belirtilmektedir (41, 52, 79, 100). Eğer tümör, bulla timpanikaya invazyon 

göstermişse bulla osteotomisi de endikedir (41, 66). 
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Aşırı topikal tedavi 

Kulak temizleyicileri; alkoller, asitler, deterjanlar, propilen glikol ve su gibi 

maddeler içerirler. Kulak kanalının bu maddeler ile uzun süre teması, derinin 

sudan koruyuculuk özelliğini yitirmesine sebep olabilir (52). Bu durum 

maserasyon ve irritasyona sebep olmaktadır (52, 109, 141).Bu nedenle aşırı 

tedavi uygulanan kulak kanalında eritem görülebilmekte (52) ve yangı daha 

kalıcı olmaktadır (48, 141). Böyle durumlarda topikal sağaltıma 1 – 2 hafta ara 

verilmesi doku reaksiyonunu azaltacak ve şişliği ortadan kaldıracaktır (52). 

Primer faktörler 

OE’de esas neden çoğunlukla gözden kaçmaktadır (55). Primer faktörler, 

normal kulaklarda yangıyı başlatabilen esas faktörlerdir (16, 36, 55, 81, 108, 

139, 141, 170). Bu faktörlerden herhangi biri predispoze ya da sürekli 

faktörlerden biri olmaksızın tek başına OE oluşturabilmektedir (16). Bunların 

içinde en sık görülenleri; kulak akarları, atopi, gıda hipersensitivitesi (55, 81), 

keratinizasyon bozuklukları (81) ve hipotiroidizm’dir (55). 

Beslenme yetersizliği 

Beslenme yetersizliği bozuklukları sonucu oluşan seruminöz otitis’i; yağ 

asidi yetersizliği, vitamin-A yetersizliği dermatozu ve çinko yetersizliği 

dermatozu oluşturmaktadır (174). 

Yağ asidi yetersizliği 

Yağ asitleri, derinin stratum korneum tabakasında suyu bağlayarak 

permeabilite özelliklerinin sürekliliğini sağlar. Yağ asitleri aynı zamanda 

antioksidan olarak da görev yaparlar. Yağ asidi yetersizliğinde, özellikle 

arahidonik asit eksikliğinde keratinizasyon anormallikleri ve mikroskobik  

epidermal değişiklikler meydana gelir. Klinik olarak akut yağ asidi yetersizliği 

bulunan hayvanlarda kuru, donuk bir kıl yapısı ve deride kabuklanma 

görülmektedir. Bu durum, kulak kanalı derisine de yansımaktadır. Yağ asidi 

yetersizliğinin tanısı yağ asidi takviyesine verilen yanıta göre konulmaktadır. 

Ticari olarak hazırlanmış dengeli omega-3 ve omega-6 yağ asidi takviyelerinin 

kullanımı faydalı olmaktadır. Bunlar linoleyik asit, eykosapentaenoyik asit ve 

dekosaheksaenoyik asit içermektedir. Son ikisi deniz kaynaklıdır ve arahidonik 
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asit mekanizmasını dengeleyerek prostoglandin ve löykotrienler ile yangısal 

yanıtı azaltmaktadır. Ayrıca linoleyik asidin köpeklerde seboreyik dermatitisi 

kontrol altına aldığı da bilinmektedir (174). 

Vitamin A yetersizliği dermatozu 

Epitelyal hücrelerin bütünlüğünü koruması için A vitaminine ihtiyaçları 

vardır. Vitamin A yetersizliği dermatozu özellikle; Cocker Spaniel, Labrador 

Retriever ve Miniature Schnauzer  ırklarında görülmektedir. Kediler, metabolik 

olarak karoten’i vitamin A’ya dönüştürebilmektedir. Vitamin A yetersizliğinin 

etkileri; epidermis, kıl follikülleri ve sebasöz bezlerde hiperkeratozis olarak 

görülmektedir. Sebasöz bezlerin hiperkeratozisi sebasöz sekresyonun 

blokajına, bu durum da papüler tip deri döküntülerine sebep olmaktadır. Birçok 

olguda sekunder bakteriyel ya da Malassezia enfeksiyonu da görülmektedir. 

Tanı, sağaltıma verilen yanıta göre yapılmaktadır. Sağaltımında ise               

400 – 800 İÜ/kg vitamin A günlük, oral olarak kullanılmalıdır (174). 

Çinko yetersizliği dermatozu 

Çinko yetersizliği dermatozu, dış kulak kanalını etkileyerek kedi ve 

köpeklerde OE’nin bir sebebi olabilmektedir. Kulak kepçesindeki çinko 

yetersizliği dermatozuna benzer bulgular görülmekte, aynı tanı ve sağaltım şekli 

uygulanmaktadır. 

Travma 

Dışarıdan gelecek herhangi bir travmatik olay kulak kanalını 

etkileyebilmektedir. Bunların arasında; dövüş yaraları, araba çarpması ya da 

cerrahi travmalar bulunmaktadır. Kulak kanalındaki dokuların herhangi birine 

gelecek olan travma, kanama ve yangıya sebep olur. Bunu takip eden ödem 

oluşumu ile birlikte kulak kanalında stenoz meydana gelir. Aynı zamanda 

iyileşme döneminde fibröz dokudaki kontraksiyon ve kartilagodaki 

deformasyona bağlı olarak da, stenoz oluşabilir. Kanalın kartilaginöz silindirik 

şekli bozulunca lumen de ortadan kalkmaktadır. (52). Eksternal kulak kanalının 

maruz kaldığı küt travmalar; çoğunlukla kulak kirini uzaklaştırmaya çalışırken 

forsepsler, pamuklu çubuklar ya da parmak tarafından oluşturulmaktadır (79). 

Araba çarpması gibi kanalın dışından gelen travmalar sonucu, kulak kanalında 
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görülen otoraji; membrana timpanide perforasyonu (79, 100), os temporale 

kırıklarını ve MAE’de laserasyonu akla getirmelidir (79). Membrana timpanideki 

ruptur, çoğunlukla pars tensa’da meydana gelmektedir. Tanı, otoskopiyle 

koyulabilmektedir. Membrana timpani’nin perforasyonu sonrası iyileşmesi ile 

ilgili yapılan araştırmalar, çoğunlukla kendi kendine iyileşebildiğini 

göstermektedir. Bu iyileşme süresi köpeklerde yaklaşık 21 – 35 gün olarak 

bildirilmiştir. Ancak iyileşme dönemindeki zar yokluğu auris mediya’yı 

enfeksiyona predispoze kılmaktadır. Auris mediya ya da meatus akustikus 

eksternustaki persistent enfeksiyon, membrana timpani’nin iyileşmesine engel 

olabilmektedir (100). Os temporale’nin kırıklarında eksternal kulak kanalı ile 

beyin arasında iştirak meydana gelebileceğinden böyle durumlarda kulak 

kanalının irrigasyonu yapılmamalıdır (79). 

Pamuklu çubuk travması 

Kulak kanalında küt travmaya neden olan en yaygın etken pamuklu 

çubuk uygulamasındaki hatalardır (55, 100). Pamuklu çubuk; sadece kulak 

kanalında sıvı olduğu durumlarda, o sıvıyı emmesi için sıvının merkezine 

sokulan ve emdikten sonra dışarıya alınan bir yardımcı materyaldir. Pamuklu 

çubuk ile hiçbir zaman kanala sürterek temizlik yapılmamalıdır (55). Kulak 

kanalının derisi ve subepitelyal tabakası çok incedir ve rahatlıkla zedelenip 

sekunder enfeksiyonlara karşı duyarlı hale gelebilmektedir (79). Eğer uygun 

olmayan şekilde kulak temizliği yapılırsa kanal epitelyumunda irritasyon 

oluşturarak çok ince olan keratinosit tabakasında hasar meydana getirilmiş 

olunur ve bu durum, kulak kanalında ülserasyon ile sonuçlanır (55). Ayrıca, 

enfekte, ödematöz ve hassas bir kulak kanalında pamuklu çubuk ile yapılacak 

sert bir uygulama sonucu yine ülserasyon şekillenebilir (52, 139). Böylece 

bakteri ve mayalara karşı dermal direnç düşer ve enfeksiyona açık hale gelir 

(55, 100). Yanlış pamuklu çubuk uygulamaları aynı zamanda kanalın giriş 

kısmındaki kirlerin horizontal kanala hatta kulak zarına kadar itilmesine sebep 

olabilmektedir. Bazı durumlarda ise hızlıca kanala sokulan pamuklu çubuklar 

membrana timpanide perforasyon oluşturmakta ve “travmatik miringotomi” 

denilen olay meydana gelmektedir (52). 
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Alet travması 

Küretler, kulak kanalının epidermal tabakasındaki kir ve sıkıca yapışmış 

diğer materyalleri uzaklaştırmada kullanılır. Kulak kanalını yıkama ve debrisi 

uzaklaştırmak için de birçok sert kateterler kullanılmaktadır. Kulak kanalındaki 

kılları uzaklaştırmak için kullanılan hemostatik pensler uygun şekilde 

kullanılmadığında kulak kanalında hasara neden olmaktadır (52). Hemostatik bir 

pens ile kulak kanalındaki kılların yolunması, travmatik enflamasyon ve 

sonucunda enfeksiyona neden olabilir (55). Su pompaları; güçlü bir şekilde 

kulak kanalını temizlemekte ancak su basıncı iyi ayarlanamazsa çok hassas 

olan kulak zarında perforasyon oluşturabilmektedir. Kulak kanalındaki birçok 

işlem iyi bir görüşün eşliğinde yapılamadığından çeşitli şekillerde hasarlar 

meydana gelebilmektedir. Birçok alet travması kolayca iyileşebilmektedir. Ancak 

membrana timpani rupturu zor iyileşmektedir. Membrana timpaninin travmatik 

perforasyonu oldukça ağrı oluşturmaktadır. Kulak kanalındaki kir miktarı 

artmakta ve OE kötüleşmektedir. Eğer iyatrojenik otitis mediya şekillenmezse, 

travmatik miringotomi yaklaşık 2 -3 haftada iyileşebilmektedir (52). 

Ektoparazitler 

Kedi ve köpeklerin kulak kanalında en sık rastlanan ektoparazitler kulak 

akarlarıdır (55). Bunların içinden en çok karşılaşılan ise Otodectes akarlarıdır 

(12, 21, 25, 26, 31, 40, 100, 115, 118, 153, 174). Ayrıca otodektik uyuz 

kedilerdeki OE’nin en büyük sebebidir (48, 59, 62, 118, 129, 158, 173). Bu 

akarlar; temas yolu ile bulaştıktan sonra (150, 174), kulak kanalı epitelinin 

yüzeyine yerleşirler ve OE olgularının köpeklerde % 5 – 10, kedilerde ise         

% 50’sini oluştururlar (3, 12, 21, 81, 87, 115, 121, 129, 133, 139, 146). 

Çoğunlukla yavrularda (40, 66, 87, 133, 158) ve bilateral olarak görülmektedir 

(63). Otoakariazis’in cinsiyet predispozisyonu yoktur (121). Lenf ve kan ile 

beslendiklerinden irritasyona sebep olurlar (3, 26, 81, 87). Bu akarın en belirgin 

bulgusu; “kahve telvesi” görünümünde, serumen, kan ve epitelyal hücrelerin 

bileşiminden oluşan kulak kiridir (12, 26, 55, 87, 158). Kulak akarları, kedi ve 

köpeklerde pururitik, paraziter OE’ye sebep olurlar (40, 55, 62, 66). Özellikle 

hayvanlar dinlenirken kulak kanalının ısısı arttığı ve akarlar hareket etmeye 

başladığı için (100) hayvanlarda aşırı kaşıntı oluşur (100, 115, 133, 146). Bunun 
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dışında enfeste hayvanlarda başı sallama da görülür (62, 115, 133, 146). Bazı 

hayvanların kulak kanalında çok miktada kir ve uyuz etkeni mevcut olmasına 

rağmen hiç klinik belirti göstermemektedirler (158). Bazı durumlarda akarların 

salyalarına karşı alerjik immun reaksiyon şekillenebilir (66, 133, 146, 150, 158, 

174). Kedilerde, sistemik steroidlere ya da pireye karşı kontrol ilaçlarına yanıt 

vermeyen dermatitislerde, otodektik uyuz akla gelmelidir. Kulak akarına maruz 

kalmış kediler sürekli başlarını sallar ve kulaklarını kaşırlar. Buna bağlı olarak 

kulakta ve gözün lateralinde kıl dökülmesi ve sıyrıklar meydana gelir (55). Böyle 

hayvanların otoskopik muayenesinde kahverengi ya da siyah, kuru, kabuklu bir 

kulak kirine rastlanır (55, 63, 66, 100). Uyuz etkenleri de eksudatın yüzeyinde 

küçük beyaz böcekler olarak görülebilir (55, 59, 63, 100). Agresif otodektes 

enfestasyonu, membrana timpani ve kulak kanalı epitelyumunda hasara sebep 

olabilir (174). Epitelyal bariyerin bozulması sonucu ise sekunder bakteriyel 

enfeksiyon meydana gelir. Bakteriyel enfeksiyon ya da Malassezia 

enfeksiyonunun varlığında, kötü kokulu bir otore görülür. Sekunder enfeksiyon, 

bazı durumlarda primer sebebi maskelemektedir (121, 174). Sadece 2 – 3 adet 

Otodectes akarı klinik olarak OE oluşturmaya yeterlidir (3, 66, 81, 158).  

Otodectes’in sağaltımında ilk uygulama, kulak kirinin bir seruminolitik ya 

da yıkama solüsyonu ile uzaklaştırılması ve kanalın kurutulmasıdır (40, 63, 66, 

100). Bunu takiben uygulanacak insektisit içeren kulak damlaları iyi sonuçlar 

vermektedir (40, 55, 100). Ancak topikal antiparaziter ilaçlar kullanıldığında, 

membrana timpaninin bütünlüğünün sağlam olduğundan emin olunmalıdır. Aksi 

takdirde orta kulağa temas ettiğinde ototoksisite meydana getirebilmektedir 

(100). İyi bir antihelmentik olan ivermektin de kulak akarlarına karşı kullanılabilir. 

Enjektabl formu 250 µg/kg dozunda her 10 günde ya da 2 haftada bir SC yolla 

kullanılabilmektedir. İvermektin aynı zamanda intraotik olarak da kullanılabilir 

ancak yapısında propilen glikol bulunduğundan irritasyon meydana 

getirebilmektedir. Oniki haftalıktan küçük kedi yavrularında kan beyin bariyeri 

gelişimi tamamlanmadığından ivermektin kullanımı nörolojik reaksiyonlara hatta 

ölüme sebep olabilmektedir (55). Topikal olarak ise; monosülfiram, tiabendazol, 

rotenon, selamektin ve fipronil intraotik olarak kullanılabilmektedir (66). 

Sekunder enfeksiyonlara karşı ise antibiyotik ya da antibiyotik–steroid 

kombinasyonu kulak damlaları kullanılabilir (55, 87).  
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İleri derecede seruminöz otitis bulunan köpek ve kedilerin kulak kiri 

incelendiğinde Demodex’e rastlanılmıştır (3, 12, 26, 87, 97, 139, 158, 174). 

Kulak kanalında tespit edilen Demodex uyuzunun sağaltımında mineral yağ 

içinde seyreltilmiş amitraz’ın topikal uygulaması önerilmektedir (55). Bunun 

dışında, tiyabendazol içeren preparatlar da faydalı olmaktadır (66).  

Sarcoptes uyuzu, vücudun diğer kısımlarında yaptığı etkiyi kulak 

kanalında da yaparak pururitik otitis’e sebep olur. Kedilerin sarkoptik uyuzu olan 

Notoedres cati, kulak kanalında da enfestasyona neden olabilmektedir (3, 21, 

26, 133, 139, 174).  

Bunların dışında; Neotrombicula autumnalis (66), Eutrombicula 

alfreddugesi (3, 26, 66, 133, 174) ve Cheyletiella türlerinin de kulak kanalında 

enfestasyon oluşturabileceği bildirilmiştir (133, 139, 174).  

Kulak kanalında görülebilen bir başka ektoparazit, kenelerdir (55, 133). 

Vücudun diğer kısımlarında rastlanan keneler, kulak kanalı içinde de 

görülebilmektedir (55, 139). Kulak kanalında en sık görülen keneler: 1- İksodit 

(sert) keneler: Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus, Amblyoma 

spp. ve Ixodes spp. 2- Argasit (yumuşak) keneler: Otobius megnini’dir (133). 

Kanalda görülen keneler dikkatli bir şekilde özellikle kenenin baş kısmı içeride 

kalmayacak şekilde uzaklaştırılmalıdır (66, 133, 174). Bu işlem için video 

otoskopi de kullanılabilir. Kulak kanalındaki ektoparazitlerin kendileri ya da 

salyalarının oluşturduğu irritasyon sonucu sebasöz ve özellikle seruminöz 

bezlerde hiperplazi meydana gelir. Seruminöz hiperplazi ile birlikte serumen 

miktarında da artış görülür ve böylece seruminöz bir otitis meydana gelmiş olur. 

İrritasyonun devam etmesiyle seruminöz hiperplazi, metaplaziye dönüşür. Bu 

durum da, seruminöz bezlerin adenom ya da adenokarsinom’unun 

başlangıcıdır. (174). 

Hipersensitivite 

Atopik dermatitis 

Atopik dermatitis, dış kulak kanalını etkileyerek kedi ve köpeklerde 

OE’nin bir sebebi olabilmektedir.  
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Atopik dermatitis, birçok köpek ırkında OE’nin bir sebebi olarak 

görülebilmekte (55, 66) ve bu köpekler çoğunlukla bir yaş civarında semptom 

göstermeye başlamaktadır (55). Çoğunlukla bilateral olarak görülmektedir (3, 

66). Atopik dermatitis, derinin antijenik stimülasyona karşı gösterdiği 

enflamatuvar bir reaksiyonla sonuçlanmaktadır. Deri yüzeyinde kalan antijenler 

bu reaksiyonun sürekliliğini sağlar (55). Atopik dermatitis’ten ilk etkilenen bölge 

vertikal dış kulak kanalıdır. Erken dönemde horizontal kanal etkilenmez (66, 

141). İlk ortaya çıkan pururitusu takiben eritem ve ödem oluşur (3, 21, 66, 141). 

Kulak kanalındaki kalınlaşma, bazen kanalın tamamen oklüzyonuna sebep olur 

(141). Topikal ya da sistemik kortikosteroid sağaltımı çoğu zaman başarılı 

olmaktadır. Birçok otik preparat, içerdiği kortikosteroid ile yangı ve kaşıntıyı 

ortadan kaldırmaktadır. Yeni bir sağaltım seçeneği olarak oral siklosporin, 

kortizonun gösterdiği yan etkiler olmaksızın pururitusu ortadan kaldırmaktadır 

(55). Birçok köpekte atopik otitise bağlı olarak sekunder seruminöz, bakteriyel 

ya da fungal otitis ile komplike olmaktadır (3). Kedilerde de atopik dermatitis 

görülebilmekte ancak çoğunlukla OE’ye sebep olmamaktadır (66). 

Kulak kepçesindeki atopik dermatite benzer sağaltım şekli 

uygulanmaktadır. 

Gıda alerjisi 

Gıda alerjisi, dış kulak kanalını etkileyerek kedi ve köpeklerde OE’nin bir 

sebebi olabilmektedir. Kulak kepçesindeki gıda alerjisine benzer bulgular 

görülmekte, aynı tanı ve sağaltım şekli uygulanmaktadır. 

Kontakt dermatit 

Kontakt dermatit, dış kulak kanalını etkileyerek kedi ve köpeklerde 

OE’nin bir sebebi olabilmektedir. Kulak kepçesindeki alerjik kontakt dermatite 

benzer bulgular görülmekte, aynı tanı ve sağaltım şekli uygulanmaktadır. 

Pire alerjisi 

Pire ısırığı sonucu oluşan alerjik reaksiyonun meydana getirdiği OE 

oldukça ender görülen bir olaydır (174). Kulak kepçesindeki pire 

enfestasyonuna benzer bulgular görülmekte, aynı tanı ve sağaltım şekli 

uygulanmaktadır. 
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İlaç reaksiyonu 

İlaç reaksiyonu, dış kulak kanalını etkileyerek kedi ve köpeklerde OE’nin 

bir sebebi olabilmektedir. İlaç reaksiyonuna bağlı OE’de, dış kulak kanalında; 

şişlik, eksudasyon, erozyon, kalınlaşma ve epidermal nekroz görülebilmektedir 

(141). Kulak kepçesindeki ilaç reaksiyonu ile aynı tanı ve sağaltım şekli 

uygulanmaktadır. 

Keratinizasyon bozuklukları 

Bazı keratinizasyon bozuklukları (idiyopatik sebore) OE ile birlikte 

görülebilir (66, 141, 173). Cocker Spaniel ırkının idiyopatik seboresi, West 

Highland White Terrier ırkının epidermal displazi hastalığı (66) ve English 

Springer Spaniel ırkının likenoid psoriaziform dermatozis’i örnek olarak 

gösterilebilir (174). Özellikle Cocker Spaniel ırkı köpeklerdeki idiyopatik ve 

enflamatorik değişiklikler, diğer ırklardan farklı olarak sadece kulakta 

gelişebilmekte ve kısa sürede hiperplazi ile karakterize olarak çok hızlı bir 

şekilde ilerleme gösterebilmektedir (141). Bunlar dışında English Springer 

Spaniel, Basset Hound, İrlanda Setter, Dachshund, Shar Pei ve Alman Çoban 

Köpekleri de predispoze ırklardır (174). Epidermal displazi’nin Malassezia 

pachydermatis ile ilişkili olduğu bilinmekte ancak bu ilişkinin mekanizması 

açıklanamamaktadır (66). Cocker Spaniel’lerde primer sebore ile birlikte görülen 

OE, seruminöz karakterde olup bu durumu epidermal hiperplazi izlemektedir 

(66, 81). Bu proliferasyon, değişim ve hiperplazi, normalde yaklaşık 22 gün 

civarında oluşurken, Cocker Spaniel ırkında 8 gün civarında meydana 

gelmektedir (174). Bu durumda görülen otik akıntı; yağlı, koyu kıvamlı (66) ve 

kötü kokulu olmaktadır (174). Erken dönemde yapılan otoskopide kanamaya 

eğilimli bir hiperplazi görülebilmektedir. Ancak atopi ile birlikte görülen otitisin 

aksine böyle bir durumda gram negatif bakterilerden kaynaklanan enfeksiyon 

ortaya çıkmaktadır. Keratinizasyon bozuklukları kedilerde de görülmektedir. 

Tüm kedilerde görülebilmesine karşın en fazla Persian ırkında ortaya çıkmakta 

ve seruminöz bir OE oluşmaktadır. Kabuklanmalı, yağlı ve kötü kokulu bir otik 

akıntı pinnada birikme yapar. Etkili bir tedavisi yoktur (66). Bu nedenle 

predispoze hayvanları kontrol altında tutmak faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra 

sekunder enfeksiyonlara karşı önlem alma ve yangının geriletilmesi sağaltımın 
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amaçlarındandır. Steroidler, sitotoksik ilaçlar ve retinoik asit faydalı 

olabilmektedir. Cocker Spaniel ve diğer ırklarda idiyopatik seborenin 

sağaltımında kullanılan sentetik retinoid (etretinat) şaşırtıcı sonuçlar vermektedir 

(174). 

Endokrin dermatoz 

Seruminöz otitisle birlikte görülen endokrin hastalıklar içinde en yaygın 

olanları hipotiroidizm ve hiperadrenokortisizmdir (66, 174).  

Hipotiroidizm, özellikle bu hastalığa predispoze olan ırklarda genellikle 

OE’nin primer sebebi olmaktadır. Hipotiroidizm, muhtemelen köpeklerde en sık 

görülen endokrin bozukluktur. Bu bozukluk deride ve kulakta bakteri ve maya 

gibi sekunder etkenlerin kolonizasyonuna imkan vermektedir (55). 

Hipotiroidizme karşı predispoze olup OE şikayetiyle hekime getirilen başlıca 

ırklar; Alaskan Malamute, Boxer, English Bulldog, Great Dane, Shar Pei, Afgan 

Hound, Doberman Pinscher, Newfoundland, Dachshund, Kaniş, Cocker 

Spaniel, Golden Retriever, Chow Chow ve Alman Çoban Köpekleridir. Kedilerde 

hipotiroidizm oldukça ender görülür (55, 174). Hipotiroidizm, seboreyik 

dermatitis ile sonuçlanır ve bu durum da seboreyik otitisin oluşmasını sağlar 

(55). Tiroid hormonları, lipidlerin sentez ve mobilizasyonunda görevlidir (174). 

Bu hormonların seviyesindeki düşme, serumenin lipid yapısındaki yağ asitlerinin 

kompozisyonunu değiştirir. Hipotiroidi olan bir köpekte sebasöz bezlerde aktivite 

artışı meydana gelir. Bu durum da seruminöz otitisin oluşmasına neden olur 

(55). Tiroid hormonu, kutanöz linoleyik asit seviyesini artırırken gama linolenik 

ve arahidonik asit seviyelerinde düşme meydana getirir. Arahidonik asit 

seviyesindeki düşüş, epidermal proliferasyonda değişikliğe sebep olur. Buna 

bağlı olarak sebore, seboreyik dermatitis ve seruminöz otitis meydana gelir 

(174). Hipotiroidili köpeklerin kulak kanallarından çoğunlukla kok bakterileri ve 

mayalar izole edilmektedir (55, 174). Pururitus böyle durumlarda en çok görülen 

klinik semptomdur (174). Hipotirodizmin tanısı ve sağaltımı düzgün bir şekilde 

yapıldığında buna bağlı oluşan OE’nin de primer sebebi ortadan kaldırılmış olur 

(55, 174). Sekunder olarak gelişen bakteri ya da maya enfeksiyonunun 

sağaltımı da enflamatuvar reaksiyonu ortadan kaldırır. Özellikle predispoze 

ırklarda, diğer primer sebeplere karşı yapılan sağaltıma cevap vermeyen otitis 
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olgularında tiroid testleri mutlaka yapılmalıdır (55). Glukokortikoid, 

antikonvülzan, trimetoprim / sulfametoksazol, fenilbutazon, kinidin, salisilatlar ve 

radyokontrast ajanlar vücuttaki tiroid hormonu seviyelerini değiştirmektedir. 

Seruminöz otitiste epidermal hiperplazi ve ağrı görülmektedir. Topikal steroid 

preparatlar ağrı ve enflamasyonun kontrolünde ve epidermal hiperplazinin 

azaltılmasında etkili olmaktadır. Hiperadrenokortisizme bağlı OE’nin sağaltımı 

hiperadrenokortisizmin tanı ve sağaltımıyla mümkün olmaktadır (174). 

Otoimmun ve immun aracılı hastalıklar 

Otoimmun ve immun aracılı hastalıklar çok nadiren OE’ye sebep 

olmaktadır (66). Kulak kepçesindeki otoimmun ve immun aracılı hastalıklara 

benzer bulgular görülmekte, aynı tanı ve sağaltım şekli uygulanmaktadır. 

Yabancı cisimler 

Köpeklerin dış kulak kanallarında yabancı cisimlere sıklıkla 

rastlanmaktadır (100). Yabancı cisimler kulak kanalına girdiğinde lokal irritasyon 

yaratır (55, 63, 87) ve OE’nin primer sebebini oluşturur (55). Çoğunlukla ava 

giden ve çiftlikte yaşayan köpeklerde görülür. Çoğu olgu unilateral ve akut 

gelişir (81). Küçük ağaç parçaları, ot başakları, tohum parçaları v.s. kulak 

kanalına girer ve enfeksiyon sebebi olur (3, 55, 81, 87, 141). Bunların içinde en 

sık görüleni ot başağıdır (21, 63, 66, 87, 97, 139). Özellikle otlar kulak kanalına 

girdikten sonra kulak zarına kadar ilerler ve zara yapışır (3, 55, 81). Ot parçası 

çoğu zaman koni şeklinde olur (55, 66). Diken gibi sivri uçları ile retrograd 

hareketi zorlaştırır ve sadece ileriye doğru hareket eder (66). Kanala girdikten 

sonra akut bir ağrı görülür. Hayvan yabancı cismi çıkartmak için sürekli başını 

sallar (66, 100, 143). Kulak kanalında hiperemi, ülserasyon (66) ve sekunder 

bakteriyel üremeye bağlı olarak otore meydana gelir (66, 81).  

Ot başaklarından dolayı sekunder olarak ortaya çıkan bakteriyel 

enfeksiyonlarda en fazla izole edilen bakteriler; Stapyhlococcus spp., 

Pasteurella spp. ve Actinomycetes’dir. (66). Otoskopide mukus ve irin yabancı 

cismin görülmesini engellemektedir (3, 55). Ancak kulak kanalı temizlendikten 

sonra yabancı cisim rahatça görülür (55) ve bir forseps ile çıkartılabilir (55, 63, 

100). Kanalda ilerleyen ot, membrana timpaniyi perfore edebilir (139) ve otitis 

mediyaya sebep olabilir (97). Bir çalışmada (66), kulak kanalında görülen ot 
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başağı olgularının % 20’sinde membrana timpanide perforasyona rastlanmıştır. 

Dışarıda yaşayan köpekler kulaklarını kaşımak amacıyla yere sürttüklerinde 

kanal, toz ve kir ile dolabilir. Böyle durumlarda pomat formundaki otik 

preparatların kullanımı daha etkili bir temizlik ve koruma sağlamaktadır (55). 

Antibiyotik ve kortizonlu pomatlar tercih edilmelidir (63, 100). 

Ektopik kıllar 

Bazı köpeklerde çok kalın, ektopik kıllar kulak zarını çevreleyecek tarzda 

bulunabilmektedir. Bunların çekilip alınması çoğu zaman tekrar çıkmayacakları 

için küratif olmaktadır. Ancak sıklıkla serumen bu kılları çevreleyip bir 

konkrement oluşturmakta ve çoğunlukla Malassezia organizmalarını 

bünyesinde barındırmaktadır (55).   

Sürekli faktörler 

Sürekli faktörler; otitis oluşturmazlar ancak primer otitisin etkili bir şekilde 

iyileşmesini önlerler (16, 54, 81, 139). Sürekli faktörler primer faktörler ortadan 

kalksa bile (36, 141, 142), yangı işlemini güçlendirip daha ağırlaşmasını 

sağlarlar (36, 79, 108, 113, 142, 164). Kulak kanalındaki primer değişikliklere 

bağlı olarak bakteri ya da mayalar kolonize olur ve çoğalırlar. OE bu sekunder 

faktörlerden dolayı daha komplike bir hale gelir. Antimikrobiyal sağaltım bu 

semptomları geriletse de primer sebep bulunup ortadan kaldırılmadıkça bu 

etkenler tekrar nüks edecektir (54). OE’nin erken dönemlerinde primer faktörlere 

yönelik sağaltım etkili olabilmektedir. Ancak kronikleştikçe sürekli faktörler 

etkinleşmekte ve bunlara yönelik sağaltım daha etkili olmaktadır (16, 81). 

Bakteriler 

Normalde kedi ve köpeklerin kulak kanallarında az miktarda bakteri 

bulunduğunu belirten yayınlar olmakla birlikte (81, 141), köpeklerde dış kulak 

yolunda % 20 oranında hiç bakteri olmadığını, bakteriyel OE olgularının           

% 50’sinde ise tek bakteri bulunduğunu bildiren literatür de vardır (113). Normal 

florada sıklıkla bulunan bakteriler; Staphylococcus epidermis (81, 87, 141, 145), 

Staphylcoccus intermedius ve Micrococcus spp.’dir (3, 81, 87, 141).                

Bu bakteriler uygun ortam bulduklarında patojenite oluşturabilirler (81, 141).   

OE çoğunlukla Staphylcoccus intermedius’a bağlı olarak gelişir (3, 5, 21, 33, 44, 
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74, 77, 79, 81, 86, 87, 102, 129, 139, 141). Bunlar dışındaki patojen bakteriler; 

Staphylococcus aureus (3, 21, 59, 86, 87, 100, 131, 141, 145), Escherichia coli, 

Corynebacterium (3, 21, 78, 79, 87, 139, 141, 145), Streptococcus sp. (59, 102, 

129, 131, 145), Micrococcus spp., Bacillus spp., Staphylococcus epidermidis 

(102) ve Klebsiella spp.’dir (131). Eğer sebep olan faktörler önlenemezse ve 

uzun süre topikal antibiyotik uygulaması yapılmışsa gram negatif bakterilerden 

kaynaklanan enfeksiyonun oluşma ihtimali yükselir (81, 141). Bu durumda en 

çok identifiye edilen bakteriler; Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp. (3, 59, 

78, 79, 81, 97, 129, 131, 139,  141) ve Pasteurella multocida’dır (59, 79, 81, 

139, 141). Pseudomonas aeruginosa, normal kulak kanalında nadiren 

bulunmaktadır (110). Bir çalışmada kulak kanalından en fazla izole edilen 

mikroorganizmanın Proteus mirabilis ve Staphylococcus aureus olduğu 

bildirilmiştir (57). Streptococcus türleri; normal köpeklerin kulak kanalında % 16 

oranında OE’de ise % 10 oranında izole edilmektedir (97). Bir çalışma (9), kedi 

ve köpeklerin kulak kanalından nadiren de olsa Arcanobacterium (Actinomyces) 

pyogenes’in de izole edildiğini bildirmektedir. Kedilerde, OE’ye sebep olarak en 

sık rastlanan bakteri, koagülaz pozitif stafilokoktur. Kedilerin OE’sinde 

Pseudomonas ve Proteus spp. nadiren görülmektedir (102). 

Maya ve mantarlar 

OE’ye en çok sebep olan maya Malassezia pachydermatis’tir (3, 5, 49, 

54, 59, 74, 77, 79, 81, 87, 139, 145). Bu maya; köpeklerin % 20 – 49’unun, 

kedilerin ise % 23’ünün normal dış kulak kanallarından izole edilmiştir (22, 23, 

48, 87, 113, 141). Crespo ve ark. (30); normal kulak kanalına sahip köpeklerin 

% 50’sinde, kedilerin % 17,6’sında, OE bulunan köpeklerin % 62,2’sinde, 

kedilerin % 41,2’sinde, Gueho ve Guillot ise (60) normal kulak kanalına sahip 

köpeklerin % 56’sında, kedilerin de % 33’ünde bu mayayı tespit etmişlerdir.     

M. pachydermatis, özellikle sarkık kulaklı köpeklerin OE’sinde izole edilmektedir 

(49). En çok görüldüğü ırklar; başta Basset Hound ve Dachshund olmak üzere 

(93), Kaniş, Cocker Spaniel, Alman Çoban Köpeği, Yorkshire Terrier’dir (49, 

93). Bazı OE olgularında M. pachydermatis sayısında artış meydana gelir ve 

enflamasyon gelişir (81). M. pachydermatis; kommensal ilişki kurduğu konak 

zayıf düştüğünde ve uygun mikroiklim oluştuğunda çoğalma eğilimindedir (23, 



 

 

76

49, 61, 81, 93, 97). Özellikle hayvanın bulunduğu çevrenin havasının nemli 

olduğu durumlarda kulak kanalı epitelinde maserasyon şekillenir. Böyle 

durumlarda M. pachydermatis daha kolay üreyebilmektedir (11). Bu arada, koyu 

siyah ve koyu kıvamlı (26, 87, 97) serumenin birikmesi (54, 81, 93, 97, 104, 

107), nem ve epidermal bariyer fonksiyonundaki bozulma uygun mikroiklimin 

oluşmasına katkıda bulunmaktadır (81). In vitro ortamda stafilokok bakterisinin 

varlığı M. pachydermatis’in gelişimini hızlandırmaktadır (78, 81). Antibiyotik 

kullanımının hayvanlarda Malassezia oluşumu üzerindeki etkisi düşüktür. Beş 

gün oral antibiyotik kullanan bir köpekte Malassezia enfeksiyonunun ortaya 

çıktığı bildirilmiştir. Malassezia enfeksiyonu, kedilerde nadiren görülmektedir. 

Normal kedilerle karşılaştırıldığında, FeLV ve FIV bulunan kedilerde, 

Malassezia popülasyonunda artış olduğu görülmüştür (93).  

İspanya’daki bir çalışma (54); o bölgede en çok izole edilen patojen 

fungal organizmanın Candida albicans olduğunu bildirmiştir. Candida 

albicans’ın kedi ve köpeklerin kulak kanalında sık görülen bir patojen mantar 

olduğu belirtilmesine karşın (132, 145), nadiren ortaya çıktığı görüşü de 

mevcuttur (139). Aspergillus, Mikrosporum, Trikofiton (113, 132) ve 

Sporotrikozis de OE’nin nedeni olabilmektedir (113). 

Proliferatif değişiklikler 

Kulak kanalındaki proliferatif değişiklikler, kronik yangı ve irritasyonun 

sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Epidermal hiperkeratozis, akantozis, dermal 

fibrozis, ödem ve apokrin bez hiperplazisi dış kulak kanalı derisinde 

kalınlaşmaya sebep olur. Bu etkilerle değşen mikroiklim sonucu, bakteri veya 

mayalar kolaylıkla çoğalabilmektedir (141). 

Otitis mediya 

OE, çoğunlukla enfeksiyonun membrana timpani aracılığıyla orta kulağa 

geçmesi sonucu oluşan sekunder otitis mediya ile komplike olmaktadır (3, 29, 

33, 36, 47, 54, 75, 95, 120, 128, 134, 151, 154, 164). Bu nedenle OE olguları, 

topikal tedaviye direnç göstermektedir. Sekunder otitis mediya, akut OE 

olgularının % 16’sında (54, 120), kronik olguların ise % 50’sinde meydana 

gelmektedir (54, 120, 142). Nazofarinks’ten köken alan primer otitis mediya, 

köpeklerde oldukça ender görülür (54). Kedilerde ise nazofaringeal polip 
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olgularında görülebilmektedir (51, 54, 142). OE bulunan birçok köpekte 

membrana timpaninin perforasyonuna bağlı olarak orta kulakta da önemli 

bakteriyel popülasyonlar izole edilmiştir (3, 29, 51, 54, 59, 95, 134, 139, 151, 154). 

2.5.2.1.2. Klinik bulgular 

OE’nin klinik bulguları direkt kulak ile ilişkili olanlar ve predispoze 

dermatolojik bulgular olarak iki ana başlıkta değerlendirilmektedir (108). Direkt 

kulak ile ilişkili olan klinik bulgular; başı sallama, kulakları sürtme ya da kaşıma, 

kulak çevresinde veya baştaki ağrı (ağlama veya bağırma ile kendini 

göstermektedir) (3, 95, 108, 113, 125, 129), ağrıdan dolayı hayvanın aile 

bireylerine karşı agresif davranması, diğer hayvanların hasta hayvanın kulağını 

yalaması ve duyma kaybı (klinik teşhisi zor olmasına karşın hasta sahibinin 

anamnezine göre belirlenebilir) olarak belirtilebilir (108, 113).  

Özellikle akut OE’nin erken dönemlerinde eritem ve şişlik görülür (79, 81, 

129, 139, 170). Bunun arkasından hızla hemoraji, transudasyon ya da 

eksudasyon, erozyon, ülserasyon ve kabuklanma oluşur (81, 129). Bu noktada 

hastada kaşıntı ve ağrıdan dolayı başı sallama (66, 79, 81, 139), arka ayağı ile 

kulağını kaşıma görülür (79, 81, 139). Pireksi, lenfadenopati ve sistemik hastalık 

bulguları çok enderdir (66). Bu safhada müdahale edilmezse kronik OE gelişir (100).  

Kronik OE bazı durumlarda aylar hatta yıllar sürebilmektedir (100). 

Kronikleşmenin ilk bulguları sarımsı ya da kahverengi serumen birikimi ve 

hiperplazidir (59, 79, 81). Buna ilaveten kist benzeri oluşumlar da görülebilir 

(81). Sonuçta kulakta bir stenoz meydana gelir (81, 100, 139). Bazı ırklarda 

özellikle Cocker Spaniel’de skleroz ve kalsifikasyona bağlı olarak kanalın 

oklüzyonu görülür (79, 81). Böyle durumlarda stenoz ya da membrana timpani 

ile ossikula auditus’un zarar görmesine bağlı olarak sağırlık görülebilir. Yapılan 

bir çalışmada (79), OE olgularının sadece % 2’sinde sağırlık belirlenmiştir.  

Dermatolojik bulgularda ise; yüzünü etrafa sürtme, ayaklarını yalama, 

anüsü üzerinde kayma ve tüm vücudunu kaşıma gibi alerjik semptomlar, 

parazitik (skabiyes, notoedrik uyuz) veya alerjik (pire alerjisi dermatitisi) 

sebeplere bağlı olarak aşırı pruritus ve seboreyik bir hastalığı gösteren 

kabuklanma ve pullanma görülebilmektedir (108). 
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2.5.2.1.3. Otitis eksternanın patofizyolojisi 

OE’nin etiyolojisinde birçok faktör etkili olmaktadır. Ancak akut yangı 

başladıktan sonra sebep ne olursa olsun kronik OE oluşma ihtimali yüksektir 

(87, 102).  

Kulak kanalının normal pürüzsüz yüzeyinde akıntıları kanal dışına 

taşıyan bir mekanizma vardır. Buna “epidermal migrasyon” denir (52, 87). 

Epidermal değişiklikler bu göç hareketini engeller ve kendini temizleme 

fonksiyonu kaybı meydana gelir (79, 102). Epidermis kalınlaşmaya başlar ve 

sebasöz bezler hiperplastik bir hal alır. Bu değişiklikler sebasöz sekresyonda 

artışa ve aşırı serumen oluşumuna sebep olur (87, 102).  

Otitis, kronikleştiğinde apokrin bezler hiperplastik bir hal alırken, sebasöz 

bezler atrofik hale gelir (43, 87, 102). Bu durum lipid seviyesinde düşüşe ve 

patolojik döngünün başlamasına sebep olur. Normal serumendeki yüksek lipid 

seviyesi, epidermisin normal keratinizasyonunu ve debrisin atılmasını 

kolaylaştırır. Yüzey keratinositleri, serumen ve mikroorganizmaları kulak dışına 

taşımak için kulak kanalının epidermal yüzeyi üzerinde yavaşça kayar. Aynı 

zamanda kulak kanalındaki nemin düşük olmasını sağlar. Sebasöz 

sekresyonun azalması ya da serumenin dilue olması, kulak kanalındaki nemin 

artmasına ve maserasyona sebep olur. Bu durum da yangı ve enfeksiyon ile 

sonuçlanır (102). Artan serumen üretimi ve kanaldaki stenoz, mikrobiyal gelişimi 

destekler (100, 102).  

Bağ dokunun dermis ve subkutisteki proliferasyonu, fibrozis ve 

kalınlaşmaya sebep olur. Odituvar kıkırdaklarda meydana gelen kalsifikasyon 

ve osifikasyon, kulak kanalının esnekliğini ortadan kaldırır. Bütün bu 

değişiklikler kulak kanalında oklüzyona sebep olur ve normal temizleme 

fonksiyonuna engel olur (102). Bu durumu takiben oluşan erozyon ve 

ülserasyonlar sonucu bakteriyel proliferasyon başlar. Bazı durumlarda buna 

mayalar da eşlik etmektedir (43, 79, 139). 

2.5.2.1.4. Otitis eksternanın tanısı 

OE’nin tanısında dikkat edilecek hususların başında hayvanın eşkali 

gelmektedir (43, 66). Anamnezde sorulacak bazı sorular da, tanıda çok 
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önemlidir. Örneğin; hayvanın ne ile beslendiğinin öğrenilmesi, çinko ya da 

esansiyel yağ asidi yetersizliği ile ilgili bilgi edinilmesini sağlayabilir. Suda 

egzersiz yapan bir hayvan ise otitise karşı predispoze olabilmektedir. Av 

köpeklerinde yabancı cisim yönünden yatkınlık mevcuttur. Diğer hayvanlarla bir 

arada bulunması da Otodectes cynotis ya da Sarcoptes scabiei yönünden 

önemlidir. Bunların dışında kulağa topikal ilaç uygulaması irritan ya da alerjik 

otitise sebep olabilir (66). Aniden başlayıp şiddetlenen otitislerde ise neoplazi 

varlığı göz önünde bulundurulmalıdır (117).  

Fiziksel muayenede arka ayağı ile kulağını kaşıma refleksi; skabiyes ve 

M. pachydermatis enfeksiyonunda pozitif olabilmektedir. Kulak kanalının 

palpasyonunda otik kıkırdağın kalsifiye olması, OE’nin kronik olduğunu, dış 

kulak kanalından gelen kötü koku, M. pachydermatis ya da gram negatif bakteri 

enfeksiyonu olabileceğini göstermektedir. Kulak kanalının otoskopik muayenesi 

de, kanaldaki olası eritem, ülserasyon, stenoz, tümör v.s.nin varlığı açısından 

çok önemlidir. Tanıya yardımcı diğer faktörler ise; kültür ve duyarlılık testleri, 

radyografik çekimler ve biyopsi sonuçlarıdır. Otik tümörlere çoğunlukla 

eksizyonal biyopsi yapılmaktadır. Ancak buna imkan olmadığı durumlarda 

tümörden parça alınarak da biyopsi yapılabilmektedir (66). 

Fiziksel muayene 

Temiz ve kuru bir kulak kanalının muayenesi OE’nin akut ya da kronik 

olduğunun ayırd edilmesinde önemlidir (54). Kulak kanalı epitelinin rengi ve 

kanalda kıl ya da akıntı olup olmaması önemli bulgulardır. Yangısal polipler ve 

verruköz kalınlaşmalar kulak kanalında oklüzyona sebep olabilirler. Kulak 

kanalında aşırı kıl birikimi seruminöz otitis sebebi olabilmektedir (66). Kulak 

kanalının palpasyonla muayenesinde ise kanalda oluşabilecek hiperplastik 

değişiklikler ve kalsifikasyona bağlı olarak kıkırdağın elastikiyetini yitirdiği ve 

ağrının varlığı görülebilecektir (43, 66). Bunun dışında köpeklerin kronik 

OE’sinde periaural bölgede hiperpigmentasyon ve likenifikasyon 

görülebilmektedir (66). Özellikle Pseudomonas enfeksiyonunda kulak kanalı 

derisinde ülserasyon görülmektedir. Bu lezyon daha derine de ilerleyip 

perikondriyum ve kıkırdağı da etkisi altına alabilmektedir (100). Fiziksel 

muayenede lenfadenopati ya da konjuktivitisin varlığı da kontrol edilmelidir (139). 
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Otoskopik muayene 

Otoskopik muayene sırasında, hasta sahibinin şikayetleri tek taraflı 

olduğunu belirtse dahi her zaman her iki kulak kanalının da muayenesi 

yapılmalıdır. İlk önce normal ya da daha az ağrılı tarafın muayenesi yapılmalı, 

diğer tarafa geçerken ise otoskopun spekulumu mutlaka değiştirilmelidir. 

Hayvan otoskopik muayeneye izin vermiyorsa, sedasyon ya da anestezi 

yapılmalıdır (140).  

Otoskopik muayenede; yabancı cisimler (28, 113, 142), tümörler (28), 

epitelyal değişiklikler, akıntı, luminal stenoz görülebilmektedir (66, 141). Ayrıca 

mümkün olan durumlarda membrana timpaninin de muayenesi yapılabilir (28, 

43, 66,  113, 141, 128, 142). Normal kulak kanalında bile membrana timpaninin 

görülmesi çok kolay değildir. Bir çalışma (120), bu görülebilme oranını % 33 

olarak belirtmiştir. Ancak bir başka literatür (102), sakin duran bir hayvanda 

membrana timpani de dahil olmak üzere kanalın rahatlıkla görülebilmesi 

gerektiğini bildirmiştir. Otoskopik muayene için kulak kanalını rahatlıkla görecek 

ancak kanalın çeperine baskı uygulamayacak spekulumlar kullanılmalıdır. 

Normal kulak kanalının otoskopik muayenesinde az miktarda sarımsı 

kahverengi serumen görülebilir. 

Mikrobiyolojik muayene 

OE tanısı konulurken en önemli basamaklardan biri, otik eksudatın 

mikrobiyolojik değerlendirmesidir (54, 81). Ayrıca uygun sağaltım yapılabilmesi 

için de kültür ve duyarlılık testlerinin yapılması gerekmektedir (101, 170). Kirden 

örnek almak için pamuklu çubuk kullanılabilir. Örnekler mutlaka horizontal 

kanaldan alınmalıdır. Vertikal kanal her zaman normal flora ile kontamine 

olduğundan yanıltıcı olabilmektedir. Koyu sarı ya da açık kahverengi akıntı, 

gram pozitif kokları işaret etmektedir. Soluk sarı, yoğun, kötü kokulu purulent 

eksudat ise gram negatif çubukların varlığını göstermektedir. Bol miktarda koyu 

kahverengi, mumumsu bir eksudat, çoğunlukla Malassezia pachydermatis (M. 

canis) enfeksiyonunda görülür (102). 
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Radyolojik muayene 

Radyografik muayene kedi ve köpeklerde dış kulak yolu ve orta kulak 

hastalıklarının tanısında önemli bir yer tutmaktadır (10, 66, 84). Radyogram 

alınırken iki tarafı birbiriyle kıyaslayabilmek için tam simetrik görüntü almak çok 

önemlidir (47, 66). Dış kulak kanalı ve orta kulak hakkında fikir veren birçok 

çekim pozisyonu olmasına karşın, bunlardan hiçbiri tek başına yeterli görüntü 

verememektedir. Bu nedenle birkaç pozisyonda çekim yapıp farklı açılardan 

incelemekte fayda vardır (66). Bu amaçla en sık tercih edilen pozisyonlar; 

laterolateral oblik (LL-oblik), rostrokaudal (RC) ve ventrodorsal ya da 

dorsoventral (VD – DV) çekim pozisyonlarıdır (10, 66, 135). LL-oblik görüntü; 

bulla timpanikayı iyi görüntüleyen bir pozisyondur. Bu pozisyonda izlenen bulla; 

enfeksiyon ya da tümöral olgularda ileri derecede radyodens görülmektedir. 

Ancak sadece tek tarafın bullası hakkında bilgi vermektedir (66, 119, 120). Bir 

çalışmada LL-oblik radyografi ile kavum mediyadaki otolitlerin tanısı 

konulmuştur (177). RC pozisyon ise; her iki bullayı da aynı anda görme imkanı 

vermektedir. Bu pozisyonu vermek için hasta dorsal pozisyonda yatırıldıktan 

sonra baş kaset ile 900 açı yapacak şekilde yerleştirilir. Ağız açılır ve ışınların 

dik bir şekilde ağız içine girmesi sağlanır. Böylece bulla timpanika, simetrik bir 

şekilde izlenebilir (47, 66, 120). Bu pozisyonda, kedilerin kemiksel bir septum ile 

iki kompartımana ayrılmış bulla timpanikası dikkatle incelenmelidir (45, 47) Bulla 

timpanikanın normalde çok ince olması gereken duvarlarındaki kalınlaşma ya 

da bullanın içindeki lezyonlar (örneğin; otitis mediya, yangısal polip) ileri 

radyodens olarak izlenir (1, 35, 84, 95, 120, 135, 151, 157, 166, 170). VD ya da 

DV çekim pozisyonu da bilateral bulla timpanika ve MAE hakkında fikir 

vermektedir (10, 42, 66). Radyografik olarak kavum mediyada herhangi bir 

lezyonun görülememesi, bir yangı ya da neoplazi olmadığı anlamına 

gelmemektedir. Otitis mediya olgularının % 25’i, radyografide görülmemektedir 

(8, 36, 84, 95, 101, 120). VD pozisyonda alınmış radyogram ile dış kulak 

kanalındaki oklüzyon ya da stenoz görülebilir (10, 36, 47, 79, 151). Normalde 

radyolusent görülmesi gereken MAE, OE olgularında radyodens ya da azalan 

radyolusent olarak görülmektedir (157). Radyografide aural kıkırdaktaki 

kalsifikasyon rahatlıkla izlenebilir (81, 141).  
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Kulak kanalına organik iyot içeren kontrast madde verilerek yapılan 

çekim tekniğine pozitif timpanografi (66) ya da kanalografi denilmektedir (10, 

157). Bu teknik ile membrana timpaninin bütünlüğü ya da MAE’deki stenoz ve 

tümöral oluşumlar hakkında bilgi edinilir (10, 51, 66, 84). Kontrast madde kulak 

kanalına bir kateter yardımıyla verilir ve bunu takiben kanal girişi pamuk ile 

kapatılır. Çekimin ardından kulak kanalı serum fizyolojik ile yıkanır (10).  

Radyografi dışında tanıya yardımcı görüntüleme teknikleri arasında 

bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) de vardır 

(34, 35, 51, 66, 84, 112, 157). BT kemik lezyonlarında, MRG ise yumuşak doku 

lezyonlarında radyografiye göre çok daha iyi bulgular verebilmektedir (45, 66). 

Ancak her ikisi de klinik pratikte radyografi olmadan tek başlarına tanıda 

kullanılmamaktadır (66). 

2.5.2.1.5. Otitis eksternanın sağaltımı 

Sağaltımda ilk önce aktif yangıyı kontrol altına almak gerekir (108, 141). 

Bu amaçla, predispoze ve sürekli faktörler kontrol altına alındıktan sonra primer 

faktörler bulunup elimine edilmelidir (76, 81, 108, 141, 142). Kulağın 

temizlenmesi sadece lokal faktörlerin ortadan kaldırılması için değil topikal 

sağaltımın etkili olabilmesi için de önemlidir (81, 141). Bu temizlik işleminden 

önce kültür ve duyarlılık testi için gerekli materyaller alınmalıdır (81). Alınan 

anamnez, fiziksel muayene bulguları ve diyagnostik test sonuçlarına göre uygun 

sağaltım metodları seçilmelidir (81, 141). 

Medikal sağaltım 

Kulak kanalının temizlenmesi 

Kulak kanalı epitelyumunun uygun muayene ve sağaltımının 

yapılabilmesi için eksudat ve kurumuş ilaç kalıntılarının uzaklaştırılmaları 

gerekir (25, 50, 54, 81, 101, 127, 128, 170). Otik ilaçların etkili olabilmesi için 

temiz epitelyal yüzeye temas etmeleri gereklidir (43, 50, 54,  81, 109, 130, 141, 

173). Kulak kanalında aşırı kıllanma ya da serumenin dışarıya çıkamadığı 

durumlarda kulak kanalı temizlenmelidir (109). Ayrıca kulak kanalında bulunan 

bazı yabancı cisimleri görebilmek için bu cisimleri çevreleyen aşırı kirlenmeyi 

ortadan kaldırmak gerekmektedir (50, 142).  
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Kulak kanalında ileri derecede şişlik ve proliferatif değişiklikler varsa ilk 

önce sistemik ya da topikal steroid antienflamatuvar uygulaması yapılır. Şişlik 

biraz gerilediğinde kanalı temizlemek daha kolay olacaktır (54, 66, 109, 141, 

170). Epidermal göç hareketinin bozulmasıyla kulak kanalında birikim yapıp 

sertleşen serumen, seruminolit oluşmasına neden olur. Seruminolitler yabancı 

cisimler gibi enfeksiyon oluşturabilirler. Bu nedenle seruminolitlerin forseps ya 

da küretler ile uzaklaştırılması gerekmektedir (109).  

İleri derecede eksudatif otitis olgularında kirin uzaklaştırılmasında 

seruminolitik ilaçlar kullanılmaktadır (21, 25, 50, 81, 101, 108, 109, 170). Laktik 

asit, salisilik asit, çitosanit ve sodyum dokusat içeren bir seruminolitik ve 

higroskopik ilaç (Epi-Otic® - Virbac) günde bir ya da iki kere kulak kanalının 

temizliğinde rahatlıkla kullanılmakta ve herhangi bir yan etkisi görülmemektedir 

(109, 170, 173). Seyreltilmiş klorheksidin solüsyonu da kulak kanalının 

temizlenmesinde etkili olmaktadır (21, 108, 113). Ayrıca, klorheksidin, lokal 

antimikrobiyal özellikleri bulunan etkili bir irrigasyon solüyonudur (25). Kulak 

kanalını yıkamak için kullanılacak solüsyon çok iyi seçilmelidir. Zira, birçok kulak 

solüsyonu membrana timpaninin perfore olduğu durumlarda ototoksik etki 

oluşturacak maddeler içermektedir (54). Seruminolitikler, kulak zarının 

bütünlüğünün bozulduğu durumlarda kontraendikedir (21, 50, 81, 101, 108, 109, 

142, 170). Böyle durumlarda % 0,9’luk NaCl solüsyonu ile kulak kanalının lavajı 

yapılabilmektedir (7, 81, 108, 113). Asetik asit (25, 50, 99, 101) ve borik asit 

solüsyonu özellikle Malassezia’ya bağlı otitislerde başarılı sonuçlar vermektedir 

(99). Kulak kanalı irin ya da eksudatla dolu olduğu durumlarda seyreltilmiş 

povidon iyodin solüsyonu ile yıkanabilir (25, 50, 54). Bir çok kulak temizleme 

solüsyonları, kiri uzaklaştırmak için diositil sodyum sulfosüksinat (DSS) 

içermektedir. Deterjanlar ülserli kulak kanalına uygulanmamalıdır. Çok irritan ve 

aynı zamanda ototoksiktirler (54).  

Epitelyuma yapışmış kirleri uzaklaştırmak ve büyük kir parçalarını almak 

için kulak küretleri başarıyla kullanılmaktadır (54, 81, 108, 141, 170).  

Pamuklu çubuklar, sadece kulak kanalındaki sulu eksudatı uzaklaştırmak 

için sıvının emdirilmesi amacıyla çok dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır (170). 

Pamuklu çubuklarla asla kulak temizliği yapılmamalıdır. Aksi takdirde kulak kiri 
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membrana timpaniye doğru itilmekte ve temizlenmesi daha zor bir hal 

almaktadır (25, 54, 91, 170). Ayrıca birikim yapan kir, horizontal kanalın derin 

kısmında yangıya ve membrana timpanide hasara neden olmaktadır (25, 170). 

Pamuklu çubuklar hassas epitel için de irritan olabilmektedir. Kulak kanalı 

epitelinde aşınma, ülserasyon ve ağrıya neden olmaktadırlar (25, 54, 91, 170). 

Kulak kanalını yıkamak için basınçlı irrigasyon sistemleri de bulunmasına 

karşın su fışkırtma ve emme basıncını çok iyi ayarlamak gerekir. Aksi takdirde 

kulak zarı yırtılabilir (54). 

Kulak kanalının kurutulması 

Kulak kanalı uygun solüsyonlarla temizlendikten sonra mutlaka 

kurutulmalıdır. Kulak kanalını kurutucu birçok solüsyon vardır (81, 108). Kulak 

kanalında oluşabilecek maserasyonu önlemek için, özellikle astrenjan kurutucu 

ilaçlar kullanılmaktadır (109). Bunlardan bazıları; asetik asit, sülfür, borik asit, 

alkol, benzoik asittir (81, 108, 109). Ayrıca “yüzücü solüsyonu” olarak bilinen, 

kanalı kurutup pH’sını düşürücü etki gösteren bir higroskopik solüsyon 

mevcuttur. Bu solüsyon 3 kısım izopropil alkol ile bir kısım beyaz sirkenin 

karışımından oluşmaktadır (15). 

Topikal sağaltım 

Akut OE olgularının % 80 – 85’i sadece topikal sağaltımla 

iyileşebilmektedir (141). Topikal sağaltımda birinci amaç nemli olan kulak 

kanalını kurutmaktır (170). Losyon ve solüsyonlar, kulak kanalının derin 

kısımlarına daha iyi etki edip (108) eksudatif OE’de iyi netice verirken (81), yağ 

bazlı ilaçlar, tüm kanala yayılarak (99) kuru ve kabuklu lezyonlarda daha iyi 

sonuç sağlamaktadırlar (81). Ayrıca; krem ve tozlar, kulak kanalının derin 

kısımlarına kadar ulaşamayıp kalıntı bırakabilir (108). Kulağa ilaç uyguladıktan 

sonra masaj yapılarak uygulanan ilacın horizontal kanala da yayılmasını 

sağlamak gerekir. Membrana timpani perforasyonu bulunan hayvanlarda; 

temizleme ilaçları, parazitisitler, dezenfektanlar, ototoksik antimikrobiyaller ve 

yağ bazlı ilaçlar kullanılmamalıdır (108). OE’nin topikal sağaltımı için 

kullanılabilecek birçok ilaç bulunmaktadır. Bu ürünlerin çoğu antibiyotik, 

antifungal, antiparazitik ve kortikosteroid içermektedir (25, 43, 76, 81, 101, 105, 

141). İçinde birçok etken bulunduran ilaçlar oldukça faydalı olmalarının yanında, 
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primer sebebi ayırt etmeyi zorlaştırmaktadırlar (81). İdeal olan, kulak kanalında 

hastalığı oluşturan primer faktöre göre ilaç kullanmaktır (99, 101, 130). 

Bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik, maya enfeksiyonunda antifungal, 

enflamasyon ya da eritem varlığında kortikosteroidler ve eğer kulak akarı 

mevcutsa insektisitler kullanılmalıdır (99, 101).  

Topikal olarak kullanılan antibiyotikler, sistemik olarak kullanılıp kan ile 

bölgeye gelen antibiyotiklere oranla daha yüksek konsantrasyon sağlamaktadır 

(54). Aminoglikozitler, kloramfenikol, klorheksidin, propilen glikol, kolistin sülfat, 

tobramisin (108, 145), gümüş sülfadiyazin (66, 108), asetik asit ve EDTA-tris 

solüsyonu topikal antibakteriyellere örnek olarak verilebilir (66). Bir çalışmada 

(5), tobramisin’in, P. aeruginosa’ya karşı % 100 etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Gümüş sülfadiyazin’in % 1’lik solüsyonu kulak kanalının derinliklerine kadar etki 

edebilir (54, 66, 105, 170). Ayrıca bu ilaç P. aeruginosa’ya karşı da etkili bir 

solüsyondur (25, 54, 66, 105, 170). Bunun yanı sıra gümüş sülfadiyazin’in        

% 0,1’lik solüsyonu membrana timpani perforasyonlarında rahatlıkla 

kullanılabilmektedir (43). Klorheksidin; gram pozitif ve negatif bakteriler ile 

mayalara karşı etkili bir solüsyondur (109, 142). Ayrıca kulak kanalında iki güne 

kadar kalıcı aktivite gösterir. Bu ilacın, membrana timpaninin bütünlüğünün 

bozulduğu durumlarda kullanılmaması gerektiği ileri sürülmekle birlikte (142),   

% 0,2’lik solüsyonunun membrana timpaninin perfore olduğu durumlarda dahi 

herhangi bir ototoksisite oluşturmadığını bildiren görüşler de mevcuttur (109). 

Asetik asit’in, % 2 – 5’lik solüsyonları pH’yı düşürerek Pseudomonas spp.’nin 

yaşama ortamını bozmaktadır. Ancak asetik asit solüsyonunun % 2 ya da 

2,5’tan daha yoğun hali membrana timpani rupturlarında kontraendikedir (54, 

97, 109, 142). Topikal antibakteriyel etki gösteren bir başka ilaç ise EDTA-tris 

solüsyonudur (25, 54, 66, 105, 142, 170). Etilen-diamin-tetra-asetik asit (EDTA); 

katyonları bağlayarak membran permeabilitesini artırıp, ribozom stabilitesini 

azaltmaktadır (66). Enrofloksasin ve sefaleksine dirençli P. aeruginosa ve        

S. intermedius enfeksiyonlarında kulak kanalına uygulanan sağaltımdan önce 

kullanıldığında kanalı sağaltıma duyarlı hale getirmektedir (25, 54, 66). Ayrıca in 

vitro çalışmalarda bakterisidal etki oluşturduğu görülmektedir. Bu solüsyonun 

hazır ticari şekilleri bulunmasına karşın, istenildiğinde 6,05 g EDTA (disodyum) 

ile 12 g trometamin (trizma bazlı) 1 lt. distile su ile karıştırılarak 
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oluşturulabilmektedir (66). Bu solüsyona, gentamisin ya da enrofloksasin gibi 

antibakteriyel ilaçların ilave edilmesiyle sinerjik etki oluşturulabilir (43, 99, 142, 

170). Neomisin ve kloramfenikol içeren preparatlar, Staphylococcus 

intermedius’tan kaynaklanan akut OE’de oldukça iyi netice vermektedir (21, 74, 

105, 141, 142). Diğer antibakteriyel ilaçlara direnç gösteren Pseudomonas gibi 

gram negatif bakterilere karşı da gentamisin ve polimiksin B etkili olmaktadır 

(21, 25, 77, 97, 101, 105, 141, 142, 145, 170). Gentamisin, kulak kanalından en 

fazla izole edilen bakteriler olan Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Proteus spp. ve Escherichia coli’ye karşı etkilidir (115). Polimiksin 

B; gram negatif bakteriler üzerine etkili olurken, S. intermedius’a karşı etkili 

değildir (74). Bir çalışmada (76) gentamisin’in, S. intermedius’a % 96, 

Pseudomonas aeruginosa’ya ise % 92 etkili olduğu bildirilmiştir. Aynı 

çalışmada; S. intermedius’a amoksisilin-klavulanik asit, enrofloksasin, 

sefaleksin’in de etkili olduğu belirtilmiştir. Bir diğer çalışmada (86) ise en sık 

rastlanan stafilokokların; penisilin G, rifampin ve oksasilin’e dirençli olduğu, 

gentamisine ise duyarlılık gösterdiği bildirilmiştir. Gentamisin, neomisin ve 

polimiksin B, ototoksisite potansiyeli yüksek olan antibiyotiklerdir. Bu nedenle 

hastada membrana timpaninin bütünlüğü yoksa bu antibiyotiklerden kaçınmak 

gerekir (76, 97, 105, 141, 142). Neomisin aynı zamanda kontakt dermatitis de 

oluşturabilmektedir (105, 141, 142). Tikarsilin; Pseudomonas’tan kaynaklanan 

otitiste iyi netice vermektedir (141, 142). Dirençli Pseudomonas enfeksiyonuna 

karşı florokinolonlardan enrofloksasin, siprofloksasin ve marbofloksasin topikal 

olarak iyi neticeler vermektedir (97, 105, 170). Ayrıca bir çalışmada, stafilokok 

enfeksiyonuna karşı enrofloksasin, siprofloksasin ve marbofloksasin’in oldukça, 

imipenem’in ise % 100 etkili olduğu bildirilmiştir (74). Laktik asit, salisilik asit, 

çitosanit ve sodyum dokusat içeren bir ilaç (Epi-Otic® - Virbac), in vivo ve in vitro 

ortamda Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus intermedius ve Malassezia 

pachydermatis’e karşı etkilidir (109).  

Topikal glukokortikoidler; vazokonstrüktif, antiproliferatif, serüminöz ve 

sebasöz bezlerin salgılarını azaltıcı etki göstermektedir (76, 97, 105, 141, 142, 

173). Topikal olarak kullanılacak glukokortikoidler ağrı ve kaşıntıyı ortadan 

kaldıracaktır (21, 54, 97). Glukokortikoid kullanırken, etkili olan en düşük dozu 

kullanmak gerekmektedir. Çünkü topikal kortikosteroidler kulak kanalından 
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emilip sistemik dolaşıma katılabilir (54, 105, 108, 141, 142) ve 

hiperadrenokortisizm oluşabilir (66, 105, 141). Bu amaçla, prednizolon, 

prednizon ya da hidrokortizon kullanılabilir (66, 105). Nonsteroid 

antienflamatuvar olan dimetil sülfoksit (DMSO), intraotik olarak 

kullanılabilmektedir (105, 142). DMSO, analjezik ve higroskopik etki ile birlikte 

antibakteriyel ve antifungal aktivite göstermektedir. Topikal antibiyotik ve 

antifungallerin epidermisten absorpsiyonunu kolaylaştırmaktadır (142, 175).  

Antifungal ilaçlardan klotrimazol özellikle Malassezia spp.’ye karşı 

oldukça etkilidir. Ketokonazol, klotrimazol, nistatin (21, 59, 93, 105, 142, 141, 

145, 175), mikonazol (21, 22, 25, 97, 105, 108, 141, 142, 145), flukonazol, 

itrakonazol (105), amfoterisin B (25, 97, 142), klorheksidin (25, 59, 93, 108) ve 

povidon iyodin maya ve mantarları kontrol altına almak için kullanılabilmektedir 

(25, 108). M. pachydermatis ve Candida albicans’a karşı en etkili antifungal ilaç 

ketokonazol olup, bunu ekonazol, klotrimazol, mikonazol ve nistatin takip 

etmektedir (77, 93). Tiyabendazol, patojen maya ve mantarların DNA sentezini 

engelleyerek antifungal etki oluşturmaktadır (25, 175). Bir diğer geniş 

spekturumlu antifungal ilaç ise kuprimiksindir (25). Malassezia’nın üremesi asit 

ortamda inhibe olduğundan bu etkenin sebep olduğu enfeksiyonlarda, ortamı 

asitleştirmek amacıyla; laktik, asetik, salisilik, malik, sitrik, borik ve benzoik asit 

kullanılarak pH’nın 4,5 – 5 arasında tutulması faydalı olacaktır. Ayrıca, borik asit 

higroskopik bir ajan olduğundan, nemi uzaklaştırır ve kulak kanalı epitelyal 

yüzeyinde dehidrasyon meydana getirerek Malassezia’nın buraya tutunmasını 

engeller (54).  

Antiparaziter ilaçlardan; piretrin, karbaril, tiyabendazol ve rotenon, kulak 

akarlarına karşı oldukça etkilidir (97, 101, 108, 142). Bunlar dışında topikal 

akarisit olarak; lindan ve benzil benzoat da kullanılmaktadır (12). Permetrin ve 

monosülfiram; O. cynotis’e karşı etkili akarisitlerdendir (31). Fipronil de oldukça 

etkili bir topikal akarisit ajandır (12, 31, 62). Ense derisine damlatmak suretiyle 

kullanılan selamektin ise birçok ektoparazite karşı etkilidir (12, 31, 150, 153), 

Otodectes cynotis enfestasyonunda ise % 100 etkilidir (12, 111, 150). Özellikle 

demodikozise bağlı OE’de, propilen glikolde dilüe edilmiş (0,5 – 1 ml amitraz / 
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30 ml propilen glikol) amitraz kullanılabilmektedir (25, 142, 173). İvermektinin 

kulak kanalına topikal uygulanmasının etkili olduğu bildirilmiştir (150).  

Kulak kanalındaki yangının gerilemesiyle, klinik semptomların ortadan 

kalktığı görülür. Ancak topikal sağaltım gereğinden erken kesilirse ve 

enfeksiyon etkeni hala mevcutsa, kısa süre içerisinde eritem ve pururitus gibi 

klinik bulgular tekrar ortaya çıkacaktır (54). 

Sistemik sağaltım 

Sistemik sağaltım; kulak kanalı epitelinin ülserleşmesi, bakteriyolojik 

kültürün pozitif çıkması (108), membrana timpani rupturu (81, 108), otitis 

mediya, ateş ve iştahsızlık gibi genel durum bozukluğunda ve hasta sahiplerinin 

topikal uygulama yapamamaları durumunda endikedir (81). Çoğu OE 

olgularında sistemik sağaltım gerekli olmaktadır (130). Özer ve arkadaşları 

(113), bakteri ve mayadan kaynaklanan OE’nin sağaltımında sadece sistemik 

olarak antibakteriyel, antifungal ve kortikosteroid kullanımıyla % 72 oranında 

başarı elde ettiklerini ileri sürmektedirler.  

Sistemik antibiyotikler kültür ve duyarlılık testleri sonuçlarına göre 

kullanılmalıdır (89). Enrofloksasin, marbofloksasin ve siprofloksasin gibi 

florokinolon türevi antibakteriyel ilaçlar, P. aeruginosa ya da Proteus spp. gibi 

gram negatif bakterilere karşı oldukça etkilidir (66, 89, 142, 173). Bir çalışmada 

(5), en etkili florokinolon türevinin marbofloksasin olduğu bildirilmiştir. Bir başka 

çalışmada ise (44) orbifloksasinin hem gram pozitif, hem de gram negatif 

bakteriler üzerinde iyi sonuçlar verdiği belirtilmektedir. Difloksasinin; 

Enterobacteriaceae ve Staphylococcus intermedius’tan kaynaklanan OE’de 

başarıyla kullanılmasına karşın, Pseudomonas’a karşı etkili bulunmamıştır (73). 

Bunun yanı sıra kinolonlara dirençli Pseudomonas’lardan kaynaklanan otitiste, 

tikarsilin’in oldukça etkili olduğunu ifade edilmektedir (99, 110). Sistemik olarak 

kullanılan klindamisin ve sefaleksin de OE’nin sağaltımında etkili olabilmektedir 

(89).  

Sistemik antifungal uygulama; ileri derecedeki maya enfeksiyonlarında 

ya da sistemik bir mikozdan (örn: Criptococcus spp.) kaynaklanan 

enfeksiyonlarda tercih edilir (22, 108). Ketokanazol, kedi ve köpeklerde 

Malassezia pachydermatis enfeksiyonuna karşı oldukça etkilidir (22, 89, 93, 
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101, 108, 173). Ayrıca, flukonazol (93), itrakonazol (89, 93, 173) ve terbinafin 

de, Malassezia pachydermatis enfeksiyonunda başarıyla kullanılmaktadır (89). 

Mikonazol, klotrimazol ve tiyabendazol de, maya enfeksiyonlarında tavsiye 

edilen sistemik antifungal ilaçlardır (173). Azol grubu ilaçların en yaygın yan 

etkileri; anoreksi, diyare ve kusmadır. Griseofulvin, Malassezia enfeksiyonuna 

karşı etkili değildir (93).  

Sistemik antibiyotik ve antifungaller normal dozlarının üst sınırından 

hesaplanarak verilmelidir (81, 89). Ayrıca sistemik sağaltım, hasta iyileştikten 

sonra bir hafta daha devam etmelidir (81, 89, 173).  

Antiparazitik ilaçlardan ivermektin, kulak akarlarına karşı oldukça etkilidir 

(12, 31, 81, 101, 108, 142, 146, 150, 173). Haftada bir kez 3 – 4 hafta süreyle 

kullanımı, paraziter enfeksiyonu ortadan kaldırmaktadır (108). Ancak Collie (81, 

108, 150, 173), Collie melezi (108, 150, 173) ve Avustralya Çoban köpeklerinde 

kullanılmamalıdır (81, 173). Ayrıca ivermektinin yavru kedilerde toksikasyon 

oluşturabileceği bildirilmiştir (146, 150). Milbemisin oksim de peros olarak 

kullanılır ve kulak akarlarına karşı etkilidir (31, 142).  

Sistemik glukokortikoid sağaltımı; ileri derecede, kronik ve keratinizasyon 

bozukluğuna bağlı olan alerjik otitislerde endikedir (81, 108, 141). 

Glukokortikoidler antipururitik etkilerinin yanı sıra eksudasyon, şişlik, glandular 

sekresyon ve proliferatif değişiklikleri azaltarak kanalın drenaj ve ventilasyonunu 

sağlamaktadır (81, 142, 173). Sistemik kortikosteroidlerin, sağaltımın ilk birkaç 

gününde kullanımı yeterli olacaktır (101). Otoimmun OE’nin sağaltımında, 

kortikoterapiye ilave olarak azatioprin, siklofosfamid ya da altın tuzları da 

kullanılmaktadır (25). 

Operatif sağaltım 

Medikal sağaltıma yanıt vermeyen ya da medikal sağaltım sonrasında 

nüks eden OE olgularında operatif sağaltım endikedir (36, 43, 96, 97, 155). 

Ayrıca, kortikosteroid enjeksiyonlarının yangılı, şiş ve oklüze kulak kanalının 

açılmasını sağlayamadığı, patolojik değişikliklerin meydana geldiği ya da ileri 

derecede kalsifikasyon bulunduğu durumlarda da operasyon yapılması 

endikedir (43, 99, 155). Bu amaçla uygulanan operatif teknikler; lateral kulak 

duvarı rezeksiyonu (LKDR), vertikal kulak kanalı ablasyonu (VKKA) ve total 
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kulak kanalı ablasyonu (TKKA) ile birlikte lateral bulla osteotomisidir (LBO) (36). 

Lateral kulak duvarı rezeksiyonu ya da vertikal kulak kanalı ablasyonu sırasında 

kanalın durumuna göre total kulak kanalı ablasyonu uygulanabileceği hasta 

sahibine operasyondan önce bildirilmeli ve hekim de buna hazırlıklı olmalıdır (43). 

Preoperatif değerlendirme 

Dış kulak kanalının rezeksiyonu farklı şekillerde yapılabilmektedir. Hangi 

tekniğin uygulanacağı preoperatif olarak kulağın muayenesi ile belirlenmelidir. 

Önemli olan, hangi tekniğin sağaltım için yeterli olacağının kararının verilmesidir 

(66). Öncelikle palpasyonla kalınlaşma ve kalsifikasyon hakkında bilgi edinilir 

(66, 155). Otoskopik muayenede; kulak kanalı epitelyumu, varsa stenozun 

derecesi, neoplastik oluşumların varlığı (66) ve membrana timpaninin bütünlüğü 

ile ilgili inceleme yapılır (66, 155). Preoperatif kültür ve duyarlılık testleri, 

postoperatif olarak kullanılacak ilaçların seçiminde faydalı olacaktır (66, 155). 

Radyografik muayene ile de; kulak kanalındaki stenoz ve kalsifikasyonun 

kontrolü yapılır (66, 155). Bu amaçla çekilecek VD radyografide dış kulak 

kanalının çapı rahatlıkla görülebilir (155). Gerektiğinde pozitif kontrast 

kanalografi ile membrana timpaninin bütünlüğü incelenir. Ayrıca neoplastik 

oluşumlardan alınacak biyopsi örneği rezeksiyon tipini belirlemede yardımcı 

olacaktır (66). 

Lateral kulak duvarı rezeksiyonu (LKDR) 

Lateral kulak duvarı rezeksiyonu (LKDR), kalıcı ya da nüks edici OE’de 

(15, 64, 66, 79, 96, 141), epitelyum ve bezlerin hiperplazisi ile karakterize 

OE’de, ayrıca vertikal kulak kanalının lateral duvarındaki tümöral olgularda 

endikedir (7, 15, 64, 66, 96, 141). Horizontal kanaldaki obstrüksiyon ya da 

stenozlarda uygulanmamalıdır (15, 43, 65). Ayrıca bu operasyon tekniği; 

hastalık çok hızlı ilerleyip tüm kulak kanalını etkisi altına alabildiğinden Cocker 

Spaniel ırkında tercih edilmemektedir (66). Bu operatif teknikle, drenaj ve 

ventilasyon sağlanır. Ayrıca dış kulak kanalının ısısı ve nemi düşürülerek 

sağaltıma daha uygun bir hale getirilmiş olur (7, 20, 36, 43, 57, 64, 79, 84, 137, 

141, 142).  
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LKDR için hasta, ameliyat olacağı taraf üstte kalacak şekilde lateral 

pozisyonda yatırılır. Operasyon sahasının asepsisi sağlandıktan sonra bölge 

steril bir şekilde örtülür. Bir forseps ya da hemostatik pens ile vertikal kanalın 

nereye kadar uzandığı belirlenir ve deri üzerinde işaretlenir. Deri üzerinde 

tragustan ventrale doğru, birbirine paralel iki ensizyon yapılır. Bu ensizyonun 

boyu, vertikal kanalın bir buçuk katı olmalıdır. Daha sonra derinin bu parçası 

uzaklaştırılır. Diseksiyonla açığa çıkmış olan vertikal kulak kanalının lateral 

duvarını oluşturan kıkırdak, horizontal kanalın başlangıcına kadar iki tarafından 

kesilir ve aşağıya deviye edilir. Deviye edilen kıkırdak parça diseke edilen 

kısmın üstüne denk gelecek şekilde yerleştirilir. Fazla gelen kıkırdak kısım, 

ucundan kesilerek kısaltılır. Daha sonra horizontal kanalın girişinden başlayarak 

epitelyal dokular deriye dikilir (15, 43, 65, 79, 155). Bu yöntemle yapılan LKDR, 

“Zepp yöntemi” olarak adlandırılmaktadır (65, 66, 96). Bu yönteme alternatif 

olan bir başkası ise “Hinz yöntemi”dir. Bu uygulamada deri, derialtı dokular ve 

kıkırdağa “V” şeklinde bir ensizyon yapılır ve ensizyonun birleşen uçları, 

horizontal kanalın başlangıç kısmına denk gelir. Daha sonra kulak kanalı epiteli 

deriye dikilir. Bu yöntem daha basit ve pratik olmasına karşın, “V” şeklinin altta 

oluşturduğu dar açıdan dolayı iyileşme döneminde oluşacak granülasyon 

dokusuna bağlı olarak kanal girişinde stenoz ya da oklüzyon meydana gelebilir 

(65).  

Preoperatif otoskopik muayenenin mümkün olmadığı durumlarda, 

operasyon sırasında horizontal kanal muayene edilmeli, eğer bu kısımda da 

hiperplastik oluşumlar söz konusu ise ablasyon yapılmalıdır. LKDR, çoğunlukla 

tek başına bir sağaltım seçeneği olamadığından postoperatif dönemde medikal 

sağaltıma devam edilmesi gerekmektedir (57, 79). Yapılan bazı çalışmalar (7, 

66, 96) LKDR operasyonunun % 34 – 47 oranında başarısız olduğunu 

bildirmektedir. Cocker Spaniel ırkında bu oranın % 86,5 olduğu belirtilmektedir 

(84). Bu başarısızlığın nedeni olarak; OE’nin tam olarak tedavi edilememesi ya 

da horizontal kanalın drenajının tam olarak sağlanamaması gösterilmiştir (66). 

Yapılan bir çalışmada LKDR denenmiş ve postoperatif olarak en çok 

karşılaşılan komplikasyonun horizontal kanal girişindeki stenoz olduğu 

bildirilmiştir. LKDR’den sonra beklenilen iyileşmenin sağlanamamasının bir 

diğer sebebi de, devam eden otitis mediyadır (57). Bu nedenle; bu operatif 



 

 

92

tekniğin başarılı olabilmesi için kronik ve proliferatif değişiklikler başlamadan 

uygulanması gerekmektedir (7, 142). 

Vertikal kulak kanalı ablasyonu (VKKA) 

Vertikal kulak kanalı ablasyonu (VKKA), kronik ya da nüks edici, 

hiperplastik değişikliklerle karakterize OE ya da vertikal kulak kanalındaki tümör 

olgularında endikedir (7, 43, 65, 66, 79, 141, 142). Bu operasyonun amacı; en 

yoğun hiperplastik değişikliklerin olduğu vertikal kısmı uzaklaştırarak, geriye 

kalan horizontal kulak kanalının iyi drene ve ventile olmasına imkan sağlamaktır 

(7, 36, 66, 96).  

Operasyon için hasta LKDR’deki gibi hazırlanır. “T” şeklindeki 

ensizyonun horizontal kısmı, tragusun hemen altına, vertikal kısmı ise horizontal 

kısmın tam ortasından başlayarak aşağıya doğru, horizontal kulak kanalının 

başlangıcına kadar yapılır. Vertikal kulak kanalı çepeçevre diseke edildikten 

sonra “T” ensizyonun horizontal kısmı, iki ucu birleşecek şekilde kulak kanalı 

çevresinden devam ettirilir. Horizontal kulak kanalının yaklaşık 1 cm üzerinden 

kesilerek vertikal kanal uzaklaştırılır. Vertikal kanalın kalan 1 cm’lik parçası iki 

tarafından ensize edilerek, kraniyal ve kaudal 2 parça oluşturulur. Daha sonra 

bu parçalar deriye dikilir ve böylece horizontal kanalın giriş kısmı meydana 

getirilmiş olur. “T” şeklindeki ensizyonun yapıldığı bölgenin derisi yine “T” 

şeklinde dikilerek kapatılır (7, 13, 43, 155). Postoperatif dönemde görülecek 

komplikasyonların başında, meatus akustikus eksternusun stenozu gelmektedir 

(7, 66, 79, 96). Operasyon yapılan hayvanların % 11’inde bu stenoz 

görülmektedir (96). Bu durum horizontal kanalın giriş kısmının uygun genişlikte 

oluşturulmamasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında operasyonda vertikal 

kanalın diseksiyonu sırasında nervus fasiyalisin zedelenmesiyle postoperatif 

dönemde fasiyal paraliz de görülebilmektedir (66, 96). 

Total kulak kanalı ablasyonu (TKKA) ve Lateral  bulla osteotomisi (LBO) 

Total kulak kanalı ablasyonu (TKKA) ve lateral bulla osteotomisi (LBO); 

diğer operatif yöntemlerle başarı elde edilemeyen ve kronik, nüks edici ya da 

hiperplastik değişikliklerle karakterize OE ile dış kulak kanalındaki tümör 

olgularında endikedir (4, 7, 8, 36, 42, 43, 64, 65, 66, 79, 95, 96, 141, 155, 156, 

172). Dış kulak kanalının total olarak uzaklaştırılması, mutlaka membrana 
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timpani seviyesinden ve hiç parça kalmayacak şekilde yapılmalıdır (66). Bazı 

olgularda, TKKA ile birlikte lateral bulla osteotomisi (LBO) de uygulanmalıdır 

(43, 79, 95, 141). Bir çalışmada OE bulunan köpeklerin % 95’i TKKA ile 

sağaltılmıştır (141). Preoperatif dönemde hayvanların çoğu, fonksiyonel olarak 

sağır olsalar da, sesin kemiklerle iletimine bağlı olarak, postoperatif dönemde 

tam bir sağırlık görülmemektedir (8, 66, 79, 80, 96, 124, 141, 172).  

Operasyon için hasta lateral pozisyonda yatırıldıktan sonra bölgenin 

asepsisi yapılır ve operasyon bölgesi steril örtülerle sınırlandırılır. “T” şeklinde 

bir ensizyon ile bölgeye yaklaşılır. Ensizyon yapılan derinin kanatları açıldıktan 

sonra, bölgedeki önemli damar ve sinirler mümkün olduğu kadar korunarak dış 

kulak kanalı ortaya çıkartılır. Ensizyonun horizontal kısmı vertikal kulak kanalını 

çevreleyecek şekilde birleştirilir. Böylece tüm dış kulak kanalı serbestleştirilmiş 

olur. Daha sonra serbestleşen kanal bulla timpanikanın giriş kısmından 

uzaklaştırılır. Kanala ait hiçbir kalıntı kalmamalıdır. Aksi taktirde kronik 

fistülleşme meydana gelebilmektedir (43, 64, 65, 66, 79, 155). Kanal 

uzaklaştırıldıktan sonra lateral bulla osteotomisi (LBO) yapılmasında yarar 

vardır. LBO, OE ile birlikte görülen otitis mediya olgularında bulla timpanikanın 

da temizlenebilmesi için önemlidir (8, 36, 43, 64, 65, 66, 79, 96, 155, 172). 

Bölge steril serum fizyolojik ile yıkandıktan sonra dren koyularak yine “T” 

şeklinde kapatılır (8, 43, 64, 65, 66, 70, 79, 96, 155).  

Bu cerrahi işlemin çok kompleks bir teknik olması ve operasyon 

bölgesinde bakteriyel kontaminasyon riski bulunması, bazı komplikasyonlara 

sebep olmaktadır (36, 66, 79). Bunların başında intraoperatif hemoraji 

gelmektedir (84, 98, 119, 172). Postoperatif dönemde en sık görülen 

komplikasyon, operasyon bölgesi enfeksiyonudur (66, 98). Postoperatif yara 

enfeksiyonu hastaların % 40’ında görülmektedir (4, 33, 66, 155, 164, 172). 

Ayrıca kulak kanalının tam olarak uzaklaştırılmaması nedeniyle operasyondan 

sonraki 2 yıla kadar fistül oluşabilmektedir (8, 33, 66, 79, 84, 98, 155, 156, 164). 

Ablasyon sırasında bölgeyi besleyen bazı damarlar da zarar gördüğünden 

pinnada lokal nekroz da şekillenebilmektedir (43, 66, 79, 84, 98). Fasiyal 

paraliz, en sık görülen postoperatif komplikasyonlardan birisidir (4, 8, 27, 33, 36, 

43, 66, 70, 79, 84, 96, 98, 119, 155, 164, 172). N. aurikulopalpebralis’in 
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parezisine de sık rastlanmaktadır (43, 66, 172). TKKA uygulanan olguların            

% 15 – 58’inde fasiyal nöropati izlenmektedir (8). Bu nöropati olgularının % 90’ı 

operasyondan sonra birkaç hafta içinde ortadan kalkmaktadır (8, 43, 66, 79). 

Kedilerde nervus fasiyalis’in hasarına bağlı olarak görülebilen Horner 

Sendromu, ptozis, midriyazis, nistagmus, başı yatırma birkaç hafta içinde 

düzelebilmekle beraber bazen kalıcı da olabilmektedir (4, 43, 66, 156). Bir 

çalışmada (172), operasyon sonrasında şekillenen başı yatırma, ataksi ve 

nistagmus durumu 24 saat içinde ortadan kalkmıştır.  

TKKA, LKDR ile kıyaslandığında, postoperatif dönemde daha uzun süre 

komplikasyon görülmeden hastalara yaşama imkanı verdiği görülmüştür (4). 

TKKA’dan sonraki kozmetik problemlerle ilgili fazla yayın yoktur. Sarkık kulaklı 

köpeklerde kozmetik hasar fazla olmamaktadır. Ancak dik kulaklı köpeklerde ve 

kedilerde postoperatif dönemde pinnada şekil bozukluğu görülebilmektedir (98). 

TKKA yapılan olguların uzun dönem kontrollerinde % 90’ın üzerinde, hasta 

sahibi memnuniyetinin varlığı ve hastanın sağlıklı olduğu bildirimiştir (172). 

Ventral bulla osteotomisi (VBO) 

Kedilerde kavum mediyanın çift kompartımanlı olması bazı durumlarda 

bu operasyonu kaçınılmaz yapmaktadır (53, 65, 66). Özellikle kedilerin yangısal 

poliplerinde orta kulaktaki polipi temizlemek için VBO yapılması gerekmektedir 

(18, 43, 53, 66, 84, 171).  

Bu operasyon için hayvan dorsal pozisyonda yatırılır. Angulus mandibula 

ile atlasın kanadı arasında bulla timpanikanın palpasyonla yeri tespit edilir       

(6, 18, 19, 43). Bölgenin asepsisi sağlandıktan sonra sagital bir ensizyon yapılır. 

M. digastrikus’un diseksiyonunu takiben, m. hipoglossus, n. hipoglossus ve           

a. lingualis dikkatli bir şekilde ekarte edilir. Bulla timpanika, üzerindeki ince bağ 

dokunun uzaklaştırılmasının ardından bir Steinmann pin ile delinir. Açılan bu 

delik ronjür ile genişletilir. Kavum mediya temizlendikten sonra dren konulur ve 

bölge kapatılır (18, 19, 66).  

VBO’da görülebilecek postoperatif komplikasyonlar, nörolojikdir.            

N. hipoglossus’un hasarında ağızdan salya akması ve iştahsızlık görülür       

(17, 66). Kedilerde kavum mediyayı iki kompartımana ayıran septumun VBO’da 

drenaj amacıyla kırılmasıyla bu septum üzerinden geçen sempatik sinir lifleri 
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zarar görebilmektedir (53, 84). Sempatik ve parasempatik sinir kollarının 

hasarında ise Horner sendromu ve keratokonjuktivitis sikka görülebilir (17, 19, 

66, 171). Horner sendromu çoğunlukla kendiliğinden düzelmektedir (35, 53, 

171). Vestibuler yapıların hasarında görülen başı bir yana yatırma, nistagmus 

gibi bulgular uzun süre sonra gerileyebilir ya da kalıcı olabilir (171). 

Postoperatif bakım 

Postoperatif dönemde analjezik uygulaması gerekli olmaktadır (43, 79, 

84). Aşırı anksiyete gösteren hayvanlara trankilizan da verilebilir (43). Kulağın 

mutlaka baş üzerine bandajı yapılmalı ve yakalık takılarak bölgenin korunması 

sağlanmalıdır (43, 79, 84, 96, 156). Operasyonu takiben bölgesel şişliği 

azaltmak amacıyla 3 gün süreyle antienflamatuvar dozda (0,5 – 1 mg/kg) 

prednizolon uygulaması yapılabilir. Fasiyal paralizin sebep olduğu, göz kapağı 

fonksiyon kaybından dolayı bir süre suni göz yaşı kullanılabilir (79, 84, 172). 

Antibiyotik uygulaması, kültür ve antibiyogram sonuçlarına göre yapılmalıdır 

(43, 66, 79, 84, 96, 155, 156). Operasyon bölgesine konulan dren 2 – 7 gün 

içerisinde çıkartılmalı (43, 66, 79, 96, 155, 156), dikişler ise 10 – 14 gün sonra 

alınmalıdır (43, 66, 79, 84, 96, 155, 156). 

2.5.2.1.6. Otitis eksternanın prognozu 

Kronik OE, medikal ya da operatif yöntemlerle sağaltılması çok zor bir 

hastalıktır. Operatif yöntemlerin başarısını azaltan birçok sebep vardır. Bunlar 

arasında en önemlileri; LKDR ile, drenajı yeterli oranda sağlayacak açıklığın 

oluşturulamaması, otitis mediyanın iyi teşhis edilememesi, primer ya da sürekli 

faktörlerin iyi ortaya konulamamasıdır (43). TKKA sonrası görülen enfeksiyon, 

sinir hasarı ve devam eden otitis mediya da, prognozu zayıflatmaktadır. Ayrıca 

operasyon sonrası duyma işlevi oldukça azalmakta, ancak kafatası kemiklerinin 

ses iletimi özelliği nedeniyle tam olarak ortadan kalkmamaktadır. VBO’da ise 

prognozu zayıflatan faktörler; Horner sendromu gibi sinirsel hasarlardır (64). 

2.5.2.2. Membrana timpaninin yangısı 
OE ile birlikte membrana timpaninin yangısı (Miringitis) da 

görülebilmektedir (100). Membrana timpani, normalde parlak, inci grisi renginde 

ve yarı saydamdır (117, 128, 134). Enfeksiyonun ilk bulgusu olarak; pars tensa, 
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saydamlığını kaybeder ve kalınlaşır. Kültür ve duyarlılık testine göre seçilmiş bir 

antibiyotik kullanılması önerilmektedir. OE ve varsa otitis mediyanın 

gerilemesinden uzun bir süre sonra membrana timpani de normale dönecektir 

(100). 

2.5.2.3. Dış kulak kanalında atrezya 
Dış kulak kanalının bazı bölümlerinin travmatik (148), ya da kongenital 

olarak yokluğu ya da eksikliği görülebilmektedir (79, 126, 148). Bu durum 

köpeklerde oldukça nadir olarak ortaya çıkmaktadır. Normal olarak doğumdan  

6 – 14 gün sonra açılan kulak kanalına bu süre içerisinde gelecek travmatik 

etkenlere bağlı olarak da oluşabilmektedir. Erişkin hayvanlarda ise, travmaya 

bağlı olarak kartilago aurikularisin, kartilago anularis ile dirseklendiği kısımda 

oluşan hasar sonucu MAE’nin proksimal kısmı olan vertikal kanalda kapanma 

görülmektedir. Klinik bulgular; ağrı, başı sallama ve enflamasyondan dolayı başı 

hasta tarafa doğru eğmedir. LKDR ile sağaltılabilmektedir (148). Aşırı kir ve kıl 

birikimi durumlarında TKKA önerilmektedir (79, 126, 148). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmanın materyalini Ekim 2002 – Mart 2007 tarihleri arasında İstanbul 

Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı Kliniği’ne kulaklarını 

kaşıma, başını sallama, başını eğme, kulak akıntısı, kötü kulak kokusu, kulakta 

şişlik, kulakta ağrı gibi şikayetlerle getirilen değişik ırk, yaş ve cinsiyetteki      

279 adet köpek ve 35 adet kedi oluşturdu. 

Hasta kayıt ve takiplerinin daha sistematik ve bir örnek yapılabilmesi 

amacıyla “Otoloji Hasta Kayıt Formu”, “Hasta Takip Formu” ve “Operasyon 

Formu” olmak üzere üç farklı form hazırlandı. Tüm hastaların eşkal bilgileriyle 

birlikte anamnez bulgularından başlamak kaydıyla, klinik bulgular, otoskopik 

bulgular, radyografik bulgular, tanı ve sağaltımlarıyla ilgili her türlü bilgi otoloji 

hasta kayıt formuna (Form 1), hastanın tedavisi boyunca kontrollerde elde 

edilen bilgiler hasta takip formuna (Form 2), operasyon yapılan hastaların 

operasyon bilgileri de operasyon formuna (Form 3) ayrıntılı bir şekilde işlendi. 

Hasta sahiplerinden ayrıntılı bir anamnez alındı. Anamnezde; hastanın 

her iki kulağıyla ilgili bilgiler alındıktan sonra tüm vücut derisi ve gözleriyle ilgili 

de sorular soruldu. Dermatolojik anamnezde deride kıl dökülmesi ve kızarıklık 

gibi deri hastalıklarında görülen belli başlı bulguların varlığı, gözde ise akıntı, 

kaşıntı ya da kızarıklık gibi bulguların olup olmadığı soruldu. 

Anamnezden sonra hastanın klinik muayenesi yapıldı. Muayeneye izin 

vermeyen hastalara sedasyon ya da kısa süreli genel anestezi yapıldı. 

Sedasyon amacıyla; ksilazin 2 mg/kg IM. ya da 1 mg/kg IV. , genel anestezi 

amacıyla; ksilazin ile kombine edilerek ketamin HCl 5 mg/kg IV. ve propofol      

6 mg/kg IV. kombinasyonlarından biri hastanın yaşı ve genel durumu göz 

önünde bulundurularak uygulandı. 

Klinik muayeneye hastanın inspeksiyonu ile başlandı. İnspeksiyonda 

hastanın başının ve kulaklarının duruş pozisyonu, tüm vücut derisinin genel 

yapısı ve hayvanın genel durumu incelendi. Baş ve kulakların duruş pozisyonu; 

hastalığın hangi tarafta bulunduğu, hastalığın ne kadar ileri bir seviyede olduğu 

ve hayvanın bu hastalıktan ne kadar etkilendiği hakkında fikir verdi. Derisinde 
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olabilecek herhangi bir problem ise kulak hastalığının tanısında ön fikir 

oluşturdu. Genel durumu bozuk olan hayvanlarda bu durumun kulak 

rahatsızlığıyla olan ilişkisi incelendi. 

İnspeksiyonun ardından palpasyonla muayeneye geçildi. Palpasyonda 

öncelikle lenf yumrularının muayenesi yapıldı. Bölgesel lenf yumrularından      

ln. mandibularis, ln. retrofaringeus ve ln. preskapularis’in, sistemik bir 

enfeksiyon şüphesiyle de ln. popliteus’un lenfadenopatisi incelendi. Bunun 

ardından bilateral pinna ve MAE’nin palpasyonu yapıldı. Bu muayene pinnadaki 

varsa şişlik, yara ya da deformasyon gibi değişikliklerin kıvamı ve yaygınlığı 

hakkında bilgi edinmek için yapıldı. MAE’nin palpasyonunda ise kanalın 

elastikiyeti, kıvamı, varsa kalsifikasyon ya da stenoz odakları incelendi. Ayrıca 

MAE’nin palpasyonu sırasında varsa içerideki sıvının sesi mevcut bir OE’nin 

durumu hakkında bilgi verdi. 

Bunun ardından sistematik muayeneye devam etmek için hayvan lateral 

pozisyonda muayene masasına yatırıldı. Bu kısımda ilk önce hasta sahibinin 

şikayetçi olmadığı ya da daha az problemli olan tarafın muayenesinin 

yapılmasına özen gösterildi. Bu muayeneyi yapmak için hayvanın ense 

kısmında, yani pinnanın olduğu kısımda duruldu. Gerekli durumlarda; bir 

yardımcı bir eliyle hayvanın burun kısmından diğer eliyle de boynun biraz 

kaudalinden tutmak ve biraz masaya doğru bastırmak suretiyle başı sabitlerken 

diğer bir yardımcı da hayvanın bacaklarını tutarak tespitini sağladı. Hayvanın 

uygun pozisyonu almasını takiben muayeneye tekrar pinnadan başlandı. 

Pinnanın her iki yüzü; şişlikler, tümör, deride oluşabilecek kabuklanma ya da 

yara yönünden incelendi. Daha sonra MAE’nin giriş kısmından başlayarak 

görülebildiği kadar kanalın çıplak gözle inspeksiyonu yapıldı. Bu amaçla 

gerektiğinde tragus üzerindeki kıllar kesildi ve kanalın muayenesini engelleyen 

kıllar bir hemostatik pens ya da iğne tutan ile uzaklaştırıldı. 

Dış kulak kanalının içinde istenmeyen kir ya da akıntının varlığı pamuk 

tutana sarılmış pamuk ile kontrol edildikten sonra eğer varsa kirden steril 

sürüntü alınarak bakteriyolojik kültür, antibiyogram ve mikolojik kültür tahlillerinin 

yapılması için laboratuvara gönderildi. Gerektiği durumlarda parazitolojik 

yönden tahlil yapılması için, ikinci bir örnek daha alındı. Sürüntü alındıktan 
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sonra kanalı otoskopik muayeneye hazırlamak için görüşü engelleyebilecek 

kulak kiri ve birikmiş akıntı pamuk tutana sarılmış pamuk ile temizlendi. Ancak, 

anamnezde kulak kanalında yabancı cisim (örnek: pisi pisi otu) olabileceği 

söylenen ya da sürekli başını sallayıp başını eğen ve otaljik bir görünüm veren 

hastalarda, kanal temizlenmeden önce dikkatli bir şekilde otoskopisi yapılıp 

varsa yabancı cisim uzaklaştırıldıktan sonra pamuk tutana sarılmış pamuk ile 

temizliği yapıldı. Kulak kanalı ileri derecede yangılı, ülseratif ve seruminöz otitis 

olgularında kulak kanalındaki kirleri daha derinlere itme riski düşünülerek 

kanalın temizliği yapılmadı. Hastaya depo etkili metilprednizolon uygulaması 

yapıldı ya da oral kortikoterapi önerildi. Bununla birlikte gliserin ya da çay ağacı 

yağı gibi lubrikant ya da seruminolitik ve higroskopik özellikte bir ilaç (Epi-otic®-

Virbac) reçete edildi ve üç gün sonraya temizlemek için çağırıldı. Hasta üç gün 

sonra tekrar geldiğinde kulak kanalı polivinilpirolidon iyot ile yıkanıp alkol ile 

kurutularak temizlendi. 

Otoskopik muayene; normal, pilli, ışık kaynağının önüne değişik uzunluk 

ve çaplardaki sıpekulumların takılabilmesine uyumlu Halogen® marka standart 

el otoskobu ile yapıldı. Otoskopi yapılırken, bir elle pinna kavranarak hayvanın 

başı ile 90o açı oluşturacak şekilde yukarı doğru çekildi. Diğer el ile tutulan 

otoskopun kanülü önce vertikal dış kulak kanalına yerleştirildikten sonra 

horizontal kanalda yön verilmek suretiyle ilerletildi. Otoskopide MAE’nin iç 

yüzünü kaplayan deri; hiperemi, yara, tümör, yabancı cisim, hiperplazik 

oluşumlar gibi bozukluklar yönünden incelendi. Ayrıca görülebildiği durumlarda 

membrana timpani de; başta bütünlüğü olmak üzere, bombeleşme, miringitis ya 

da arkasındaki otitis mediya yönünden incelendi. El otoskopu ile istenilen 

görüntünün elde edilemediği ve MAE’deki hiperplazi ya da tümöral oluşumlar 

gibi görüntüyü engelleyen durumlarda daha iyi bilgi edinmek amacıyla modifiye 

video otoskopi yapıldı. 

Video otoskopi tüm dünyada özel video otoskoplar tarafından 

yapılmasına rağmen elimizde böyle spesifik bir video otoskop olmadığından 

cerrahi kliniğinin ameliyathanesinde kullanılan 2,7 mm çapında, 175 mm 

uzunluğunda 0o’lik (düz) Rema® marka artroskop, kulak kanalının 

görüntülenmesinde kullanıldı. Bu şekilde yapılan modifiye video otoskopiye 



 

 

100

sadece birkaç hastada gerek duyuldu. Bu işlem için hastalara mutlaka kısa 

süreli genel anestezi yapıldı. 

Otoskopi işleminden sonra gerek görüldüğü durumlarda bir yardımcı 

muayene yöntemi olan radyografik inceleme yapıldı. Mümkün olan her hastada 

laterolateral (LL), ventrodorsal (VD) ve rostrokaudal (RC) olmak üzere üç farklı 

pozisyonda radyografi alındı. LL çekim pozisyonu özellikle lezyon olduğu 

düşünülen taraf altta kalacak şekilde ve 20o kadar oblik bir şekilde ayarlanmaya 

çalışıldı. VD grafi çekilirken başın tam simetrik pozisyonda olmasına dikkat 

edildi. Özellikle RC çekim pozisyonu hayvanlar için tahammülü çok zor bir 

pozisyon olduğundan, bu pozisyonda çekim yapılmadan önce mizacı çok sakin 

olan hayvanlar dışında hemen hemen her hastaya sedasyon ya da kısa süreli 

genel anestezi uygulandı. Spesifik bir pozisyon olan RC çekim için hasta dorsal 

pozisyonda yatırıldıktan sonra başı kasete 90o açı yapacak ve burun kısmı 

kollimatöre bakacak şekilde yerleştirildi. Daha sonra ağız açılarak ışınların dik 

bir şekilde bulla timpanikalara gelmesi sağlandı. 

Asıl ve yardımcı muayene yöntemleri ile hasta ayrıntılı bir şekilde 

muayene edildikten sonra eldeki verilerin ışığında tanı konuldu.  

Hastalığın tanısı konulduktan sonra sağaltım prosedürüne karar verildi ve 

hasta sahibine bildirildi. Kulak hastalıklarının, özellikle OE’nin sağaltımı uzun 

sürebildiğinden, hasta sahipleri bu konuda bilgilendirildi. Özellikle medikal yolla 

sağaltılacak OE olgularında; uzun, inatçı ve disiplinli tedavi uygulamalarının 

olabileceği ve belirli aralıklarla mutlaka kontrole gelmeleri gerektiği bildirildi. 

Mikrobiyolojik tahlil sonuçları çıkana kadar en uygun görülen medikal sağaltıma 

başlandı. Bu sonuçlara ve hastalığın iyileşme sürecine göre gerekli 

görüldüğünde kullanılan ilaçlar ya da dozları değiştirildi. Kronik OE olgularında 

ilk bir hafta üç günde bir, sonraki süreçte haftada bir gün olmak üzere hasta 

kontrole çağrıldı. Ayrıca, başta Cocker Spaniel ırkı olmak üzere uzun ve sarkık 

kulak yapısına sahip köpekler ile estetik kaygılarla kulak kılları çok uzun 

bıraktırılan diğer köpeklere, özellikle sağaltım sürecinde ve sonrasında kulak 

kepçesinin kıllarının makine ile tıraşı önerildi. Medikal sağaltım yapılan 

hastalarda kullanılan ilaçların isim, etken madde, kullanım dozu ve uygulama 

yolu Tablo 15’de gösterilmiştir. 
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Medikal sağaltım uyguladığımız 189 OE olgusunun 129’u, 3 gruba 

ayrılarak sağaltıldı. Birinci gruptaki 22 olguya; sistemik kortikosteroid 

(metilprednizolon), kinolon grubu antibiyotik (siprofloksasin ya da enrofloksasin), 

antifungal (flukonazol) ve kulak damlası uygulandı (A protokolü). İkinci gruptaki 

68 olguya; kinolon grubu antibiyotik (siprofloksasin ya da enrofloksasin), 

antifungal (flukonazol) ve kulak damlası uygulandı (B protokolü). Üçüncü 

gruptaki 39 olguya; kinolon grubu antibiyotik (siprofloksasin ya da enrofloksasin) 

ve kulak damlası uygulandı (C protokolü). Farklı protokoller uygulanan hastalar 

Tablo 13 ve Tablo 14’de belirtilmiştir. 

Operatif yolla sağaltılması gereken hastalar için operasyona randevu 

verildi ve uygulanacak operatif teknik ile ilgili olarak hasta sahipleri bilgilendirildi. 

Kulak kepçesi hastalıklarıyla ilgili olarak; aurikular hematom operasyonu, tümör 

ekstirpasyonu, yara revizyonu, aurikuloplasti ve pinnektomi operasyonları 

yapıldı. Dış kulak kanalı ile ilgili olarak ise; lateral kulak duvarı rezeksiyonu 

(LKDR), total kulak kanalı ablasyonu (TKKA), total pinnektomi ile birlikte yapılan 

TKKA sonrası, omoservikal aksiyal flep ve tümör ekstirpasyonu yapıldı. Ayrıca 

gerektiği durumlarda bulla timpanikada ventral bulla osteotomisi (VBO) ve 

orofarinkste traksiyon-avülziyon operasyonları gerçekleştirildi. 

Aurikular hematom operasyonu iki ayrı teknikle yapıldı. Birinci operasyon 

tekniği; 7, 209, 217 (Şekil 10 – 17), 241 ve 275 numaralı köpek olguları ile       

12 numaralı kedi olgusunda uygulandı. Hasta anesteziye alındıktan sonra kulak 

kepçesinin her iki yüzünün de tıraşı yapıldı ve hematomlu kulağı üstte kalacak 

şekilde ameliyat masasına lateral pozisyonda yatırıldı. Dezenfeksiyon 

işleminden sonra kulak kepçesi steril serviyetlerle sınırlandırıldı. Aurikulanın 

konkav yüzünde oluşan hematomun merkez kısmına longitudinal bir ensizyon 

yapıldı. Yapılan bu ensizyonun yanından hematomun genişliğiyle orantılı olarak 

2 – 3 mm eninde, şerit şeklinde ensizyonun uzunluğunda bir parça çıkartıldı. 

Daha sonra hematom boşluğunun içindeki kan, fibrin odakları ve varsa dejenere 

olmuş kıkırdak parçaları iyice temizlendi. Bunun ardından hematom boşluğu 

serum fizyolojik ile bolca yıkandı ve dikiş işlemine geçildi. Dikiş materyali olarak 

emilmeyen monofilament iplik kullanıldı. Yapılan ensizyona ve aynı zamanda 

aurikulanın longitudinal eksenine paralel “U” dikişleri, dikişin düğümü konveks 
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yüzde kalacak şekilde uygulandı. Hematom boşluğunun genişliğiyle orantılı 

olarak, yara dudaklarının 0,5 cm. uzağından başlamak koşuluyla tekrar kan 

toplanmasına olanak vermeyecek sayıda dikiş konuldu. Parça çıkartıldıktan 

sonra açık kalan kısma herhangi bir dikiş uygulanmadı ve o şekilde açık 

bırakıldı. Bir pansumanla kulak başın üzerine tespit edildi ve hastaya yakalık 

takıldı. Aynı gün bir antibiyotik ve depo etkili metilprednizolon uygulaması 

yapıldı. Hasta sahibine operasyonu takip eden bir hafta boyunca antibiyotik 

reçete edildi ve hasta, bandajı açılmadığı takdirde bir hafta sonrasına kontrole 

çağırıldı. Bir hafta sonraki kontrolde yaranın temizliği yapıldı ve bandaj 

yenilendi. Yakalık tekrar takıldı ve bir doz daha depo etkili metilprednizolon 

yapılarak bir hafta sonraya tekrar kontrole çağırıldı. Bir hafta sonra yani 

operasyondan iki hafta sonraki kontrolünde dikişler alındı, yaranın temizliği 

yapıldı ve bandaj yapılmadan sadece yakalık takıldı. Son bir doz depo 

metilprednizolon yapıldı. Hayvanın kaşıyarak kendisini travmatize etmesini bir 

süre daha önlemek amacıyla hasta sahibine yakalığın iki hafta daha kalması 

gerektiği söylendi. 

Aurikular hematom olgularında uyguladığımız ikinci operasyon tekniği 7, 

32, 80, 108, 134, 209, 225 (Şekil 5 – 9) ve 241 numaralı köpek olgularında 

uygulandı. Operasyon bölgesi ilk yöntemdeki gibi hazırlandıktan sonra yine aynı 

şekilde ensizyon yapıldı ve parça çıkartıldı. Bunun ardından ensizyonun 

uzunluğu ile aynı uzunlukta dört parça serum seti hortumu kesildi. Bu dört parça 

serum seti hortumunun ikisi ensizyonun bir tarafına, diğer ikisi de diğer tarafına 

ve hortumlar, kulak kepçesi arada kalacak şekilde yerleştirildi. Operasyon 

asistanı iki hortum arasından kulak kepçesinin pozisyonu bozulmayacak şekilde 

tutarken, operatör de bu iki hortumu birbirine doğru sıkıştıracak şekilde yine 

emilmeyen monofilament iplik ile kulak kepçesinin her iki yüzünden de geçen 

“U” dikişi uygulaması yaptı. Her bir tarafa yine düğüm konveks yüzde kalacak 

şekilde 3 – 4 dikiş koyuldu. Parça çıkartılmasıyla açıkta kalan kısma yine 

herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Kulağın baş üzerine bandajı yapılıp 

yakalık takıldı. Yine o gün uygulanan antibiyotik ve depo etkili 

metilprednizolonun ardından bir hafta antibiyotik kullanılması gerektiği sahibine 

bildirildi. İki adet serum seti hortumunun arasında kalan kulak kepçesine serbest 

dikişlere kıyasla çok daha fazla basınç olacağından dikişleri almak için hasta    
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4 – 5 gün sonrasına kontrole çağırıldı. Dikişler 4. – 5. günlerde alındı ve yaranın 

temizliği yapıldı. Tekrar kulağın bandajı yapılıp yakalık takıldı. Hasta sahibine 

postoperatif yedinci günde bir doz daha depo metilprednizolon yaptırması 

söylendi ve on gün sonra kontrole çağırıldı. On gün sonraki kontrolde bandaj 

açılıp yaranın temizliği yapıldıktan sonra tekrar bandaj yapılmadan sadece 

yakalık takıldı. Son bir doz depo metilprednizolon yapıldı ve hasta sahibine 

yakalığın iki hafta daha kalması gerektiği söylendi. 

Üç ve 232 numaralı köpek olguları ile 20 numaralı kedi olgusundaki 

tümör ekstirpasyonu amacıyla; genel anestezi ve dezenfeksiyon sonrasında 

tümör serviyetlerle sınırlandırıldı. MAE’deki tümörün deriden köken aldığı en dip 

kısmı hemostatik pens ile sıkıca kıstırıldı. Bunun ardından traksiyon-avülziyon 

ile tümör uzaklaştırıldı. Hastaya depo etkili antibiyotik uygulandı. 

Otuzbeş ve 270 (Şekil 23 – 24) numaralı köpek olguları ile 7 numaralı 

kedi olgusunun 3. operasyonunda (Şekil 42 – 44) tümörün ekstirpasyonu 

amacıyla; anestezi, tıraş ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra tümör 

serviyetlerle sınırlandırıldı. Tümörün bulunduğu kısmın derisine yapılan kavun 

dilimi ensizyon ile tümör uzaklaştırıldı. Ortaya çıkan yara dudakları karşı karşıya 

getirilerek emilmeyen monofilament iplik ile dikildi. Operasyon günü antibiyotik 

uygulaması yapıldı ve bir hafta daha antibiyotiğe devam edilmesi gerektiği hasta 

sahibine söylendi. Hastaya yakalık takıldı ve on gün sonraya kontrole çağırıldı. 

On gün sonra dikişler alındı ve yakalık çıkartıldı. 

Altmışbir (Şekil 21 – 22), 72, 188, 197 ve 273 (Şekil 45 – 48) numaralı 

köpek olguları ile 31 numaralı kedi olgusundaki tümörün ekstirpasyonu 

amacıyla; hasta anesteziye alındıktan sonra operasyon sahasının 

dezenfeksiyonu yapıldı ve serviyetlerle sınırlandırıldı. Tümör bağlandığı derinin 

aleyhine olacak şekilde elektrokoterizasyon ile uzaklaştırıldı. Hastaya depo etkili 

antibiyotik uygulandı. 

Ellialtı, 182 ve 202 numaralı köpek olgularındaki yaranın revizyonu 

amacıyla; hasta anesteziye alındıktan sonra yara bölgesinin tıraş ve 

dezenfeksiyonu yapıldı ve çevresi serviyetler ile örtüldü. Deri karşı karşıya 

getirildikten sonra iğne, kartilago aurikularisten geçmeyecek şekilde yara 

dudakları emilmeyen monofilament iplik ile birbirine dikildi. Operasyon günü 
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antibiyotik uygulaması yapıldı ve bir hafta antibiyotik kullanılması söylendi. On 

gün sonraki kontrolde dikişler alındı. 

Seksendört ve 242 numaralı köpek olgularındaki yaranın revizyonu 

amacıyla; hasta genel anesteziye alındıktan sonra yara bölgesinin tıraş ve 

dezenfeksiyonu yapıldı ve çevresi serviyetler ile örtüldü. Deri karşı karşıya 

getirilerek tel dikişler ile tutturuldu. Hastaya depo antibiyotik uygulandı ve on 

gün sonraki kontrolde iyileşme olduğu görülerek dikişler uzaklaştırıldı. 

İkiyüzyirmi numaralı köpek olgusunda aurikuloplasti uygulandı. Hasta 

anesteziye alındıktan sonra pinnanın ve boyunun lateral kısmının tıraş ve 

dezenfeksiyonu yapıldı ve serviyetlerle örtüldü. İlk önce kopuk olan apeks 

pinnanın yara yüzeyi temizlendi ve yenilendi. Daha sonra bu yüzeyin boyun 

üzerinde denk geldiği kısımdan apeks pinnadaki yaranın genişliğinde bir parça 

çıkartıldı. Bunun ardından apeks pinnadaki yaranın derisi, boyunda açılan bu 

yaranın derisine emilmeyen monofilament ipliklerle dikildi. Yani kulak kepçesi 

boyuna dikilmiş oldu. Dolaşımı bozmamak için çok sıkı olmayan bir bandaj ile 

bu bölgenin hareketsizliği sağlandı. Hastaya antibiyotik ve hemoreolojik ilaçlar 

uygulandı ve hasta sahibine bu ilaçlara bir hafta devam etmesi söylendi. On gün 

sonra pinnanın derisi boyun derisine kaynadığı görüldü. Hasta tekrar ameliyata 

alındı. Pinna, boyuna kaynadığı yerden apeks pinnanın normal şekline uygun 

bir parçayı da içine alacak bir şekilde uzaklaştırıldı. Daha sonra pinnanın uç 

kısmında kalan bu parça ikiye kıvrılarak pinnanın açık duran kısmına tekrar 

emilmeyen monofilament ipliklerle dikildi. Pinna baş üzerine bandajla tespit 

edildi. Hastaya antibiyotik uygulaması yapıldı ve hasta sahibine bir hafta daha 

antibiyotik kullanması söylendi. Hasta on gün sonra kontrole çağrıldı. 

Yedi numaralı kedi olgusunda uygulanan parsiyel pinnektomi operasyonu 

amacıyla (Şekil 25 – 27); hasta genel anesteziye alındıktan sonra pinnanın tıraş 

ve dezenfeksiyonu yapıldı. Serviyetlerle sınırlandırıldıktan sonra pinnanın 

kafaya en yakın kısmına, mümkün olduğu kadar aşağıya çift yönlü hemostatik 

pensler yerleştirildi. Bu penslerin yaklaşık 5 mm üstünden pinna bistüri ile 

uzaklaştırıldı. Bunun ardından ortasında kartilago aurikularisin bulunduğu yara, 

iğne kıkırdaktan geçmeyecek şekilde basit sürekli dikiş kullanarak, emilmeyen 

monofilament ipliklerle dikildi. Hastaya antibiyotik uygulandı ve hasta sahibine 
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bir hafta daha antibiyotiğe devam etmesi söylendi. İki hafta sonraki kontrolde 

dikişler alındı.  

Yüzyetmişbeş numaralı köpek olgusu, 17 numaralı kedi olgusu ve           

7 numaralı kedi olgusunun ikinci ameliyatında ise parsiyel pinnektomi, lezyonun 

uzaklaştırılması için yeterli olamayacağından, enblok tümör rezeksiyonu 

amacıyla total pinnektomi yapıldı. Bu işlemde pinnanın tamamı MAE ile birlikte 

uzaklaştırıldı (Şekil 28 – 36) ve kartilago aurikularisin tamamı alındığı için 

sadece deri kapatıldı. 

Onbeş, 140, 221, 226 ve 259 (Şekil 49 – 53) numaralı köpek olgularında 

Zepp yöntemi ile lateral kulak duvarı rezeksiyonu (LKDR) yapıldı. Hasta 

anesteziye alındıktan sonra aurikulanın konkav yüzü ve aşağıda MAE’nin 

olduğu bölgenin tıraş ve dezenfeksiyonu yapıldı. İlk önce bir hemostatik pens 

MAE’nin içine sokularak vertikal kanalın bittiği yere dayandırıldı ve vertikal dış 

kulak kanalının genişliği ve nerede sonlandığı ile ilgili bilgi edinildi. Bunun 

ardından tragusun hemen altına vertikal kanalın eni kadar horizontal bir 

ensizyon yapıldı. Bu ensizyonun her iki ucundan aşağıya, vertikal kanalın bitiş 

noktasının iki katı uzunluğunda düz ya da papyon şeklinde vertikal ensizyonlar 

yapıldı. Vertikal ensizyonların alttaki uçları da horizontal bir ensizyonla 

birleştirildikten sonra ortaya çıkan dikdörtgen ya da papyon şeklindeki deri 

uzaklaştırıldı. Daha sonra vertikal kulak kanalının lateral duvarını oluşturan 

kıkırdak, tragusun her iki kenarından aşağıya, vertikal kanalın horizontal kanal 

ile dirseklendiği noktaya kadar kesildi. Bu kesilen parça aşağıya doğru kıvrılarak 

çıkartılan deri parçasının aşağıda sonlandığı noktadaki deriye tutturuldu. 

Gerektiğinde aşağıya deviye edilen parça, uç kısmından kısaltıldı. Horizontal 

kanalın giriş deliğinin kenarlarından başlamak üzere açığa çıkan kulak kanalının 

derisi yanındaki deriye emilmeyen iplikle dikildi. İyileşme döneminde özellikle 

horizontal kanala giriş deliğinin çevresinde oluşabilecek daralmayı önlemek 

amacıyla kanal içine ince bir gazlı bez parçası yerleştirildi, kulağın baş üzerine 

bandajı yapıldı ve yakalık takıldı. Hastaya antibiyotik uygulandı ve kontrole 

çağırıldı. Bu kontrolde yaranın temizliği yapıldı, kanal içindeki gazlı bez şerit 

değiştirildi, tekrar bandaj yapıldı ve yakalık takıldı. İkinci kontrol için bir hafta 

sonraya çağrıldı. Bir hafta sonra dikişler alındı, tekrar bandaj yapıldı ve yakalık 
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takılarak bir hafta sonraya kontrole çağrıldı. Sonraki hafta yaranın kontrolü 

yapıldı ve bandaj yapılmayarak yakalığın iki hafta daha kalması gerektiği hasta 

sahibine söylendi. 

Yirmibeş (Şekil 66 – 69), 34, 36, 66 (Şekil 60 – 65), 68, 128, 141, 142, 

168, 175, 186, 190, 210, 215, 234, 243 (Şekil 56 – 59), 256, 258 numaralı 

köpek olguları ile 1, 5, 7, 8 (Şekil 96 – 100 ve 109 – 110), 11, 13 (Şekil 73 – 82), 

14 (Şekil 83 – 88), 16, 17, 18, 19, 22, 28 (Şekil 92), 31 ve 32 numaralı kedi 

olgularında uygulanan total kulak kanalı ablasyonu (TKKA) amacıyla hastanın 

operasyona hazırlığı LKDR’deki gibi yapıldı. Operasyona, tragusun altından 

yapılan horizontal ensizyon ile başlandı. Bunu takiben horizontal ensizyonun 

tam ortasından aşağıya horizontal kanalın başlangıç noktası hizasına kadar 

inen bir vertikal, “T” şeklinde bir ensizyon yapılmış oldu. Sonra diseksiyon ile 

sağ ve sola deri kanatları kaldırıldı. Deri altı dokular diseke edilerek MAE’yi 

oluşturan kıkırdak ortaya çıkartıldıktan sonra ilk yapılan horizontal ensizyonun 

iki ucu MAE’yi içine alacak şekilde birleştirildi. MAE, hortum gibi tamamen 

ortaya çıktıktan sonra, bölgedeki önemli damar ve sinirler mümkün olduğu 

kadar korunarak çevresindeki yumuşak dokulardan ayrıldı ve bulla timpanika ile 

iştirak ettiği noktaya kadar diseke edildi. Tüm dış kulak kanalı 

serbestleştirildikten sonra kanal bulla timpanikaya yapıştığı yerden 

uzaklaştırıldı. Bu sırada karşılaşılan hemoraji, tampon ya da ligasyon ile kontrol 

altına alındı. Bulla timpanikanın üzerinde kalmış olan kıkırdak parçaları 

tamamen temizlendi. TKKA’da postoperatif dönemde görülen ve çoğunlukla 

kendi kendine gerileyen sinirsel hasarı daha ciddi ve geri dönüşümsüz hale 

getirmemek için bu ameliyatı takiben lateral bulla osteotomisi yapılmadı. MAE 

uzaklaştırıldıktan sonra kavum mediyanın içinde otitis mediyaya sebep olan kir 

ya da tümör parçaları mümkün olduğu kadar temizlendi ve bol serum fizyolojik 

ile yıkandı. Bir ucu kavum mediyanın içine yerleştirilen penroz dren, vertikal 

ensizyonun bittiği noktanın daha aşağısından açılan dren deliğinden dışarı 

çıkartıldı. Yumuşak dokular emilebilen ipliklerle karşı karşıya getirildikten sonra 

deri, tekrar “T” şeklinde kapatıldı. Bu işlem yapılırken, emilmeyen monofilament 

iplikler kullanıldı ve özellikle aurikulanın konkav yüzündeki deri dikilirken 

mümkün olduğu kadar iğnenin kıkırdaktan geçmemesine çalışıldı. Dikişler 

üzerine antiseptik solüsyon sürüldükten sonra kulağın baş üzerine bandajı 
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yapıldı ve yakalık takıldı. Hastaya antibiyotik yapıldı ve antibiyoterapiye yaranın 

durumuna göre 1 – 3 hafta devam edildi. Operasyondan iki gün sonra dren 

alındı. Operasyondan sonra ilk üç ya da dört kontrol 3 – 4 günde bir yapıldı. 

Daha sonra hastanın yarası iyileşene kadar haftada bir kontrolü yapıldı. 

Yedi ve 17 numaralı kedi olgularında aurikula ve MAE’deki çok yaygın 

olan tümörün enblok rezeksiyonu amacıyla yapılan total pinnektomi ve TKKA 

sonucu ortaya çıkan geniş açıklığın kapatılabilmesi için omoservikal aksiyel flep 

uygulaması yapıldı. Humeral eklemin ön kısmından dikdörtgen şeklinde 

omoservikal bir flep kaldırıldı. Bu flebin üst kısmı kesilip serbestleştirilerek 

kulakta oluşturulan defektin bulunduğu boşluğu örtecek şekilde döndürüldü ve 

bölgeye dikişlerle tespit edildi. Flebin kaldırıldığı alandaki açık kalan deri de 

karşı karşıya getirildikten sonra altına dren konularak kapatıldı. Tüm deri 

dikişlerinde emilmeyen monofilament iplikler kullanıldı. İki gün sonra dren, 

onbeş gün sonra da dikişler alındı (Şekil 37 – 41). 

Sekiz ve 18 numaralı kedi olgularında MAE’deki tümörün kavum 

mediyadan köken alması ve kedilerde kavum mediyanın çift kompartımanlı 

olması bazı literatürlerde de belirtildiği gibi (53, 65, 66), bu olgularda TKKA’yı 

takiben ventral bulla osteotomisi (VBO) operasyonunun yapılmasını zorunlu 

kıldı. Hasta dorsal pozisyonda yatırıldıktan sonra çenesi masaya doğru ittirilerek 

flaster ile sabitlendi. Böylece bulla timpanikanın deri yüzeyine daha çok 

yakınlaşması sağlandı. Daha önceden tıraşı yapılmış boynun ventrali 

dezenfekte edildi ve serviyetlerle sınırlandırıldı. Osteotomi yapılacak olan tarafta 

angulus mandibula ile ala atlantis arasında bulla timpanika palpasyonla 

hissedildikten sonra üzerine denk gelecek şekilde longitudinal bir ensizyon ile 

deri açıldı. Deri altı bağ dokusu ayırıldıktan sonra   n. hipoglossus ve a. lingualis 

korunarak m. hipoglossus ve m. digastrikus arasından bulla timpanika açığa 

çıkartıldı. Üzerindeki ince bağ doku kazındıktan sonra bulla timpanikanın 

merkezine, uygun olan bir kalınlıkta steinmann çivi ile bir delik açıldı. Açılan bu 

delik aracılığıyla otitis mediyaya sebep veren kir birikintileri uzaklaştırıldıktan 

sonra kavum mediyanın ventromediyal kompartımanı, bol serum fizyolojik ile 

yıkandı. Gerekli temizlik sağlandıktan sonra içine dren yerleştirildi ve operasyon 

bölgesi kapatıldı. Hastaya antibiyotik uygulandı ve hasta sahibine 2 – 3 hafta 
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süreyle antibiyotiğe devam edilmesi söylendi. İki gün sonra dren, onbeş gün 

sonra da dikişler uzaklaştırıldı (Şekil 101 – 104). 

Sekiz numaralı kedi olgusunda MAE’de görülen polip’in kavum 

mediyadan köken aldığı, ayrıca tuba faringotimpanika aracılığıyla orofarinkse 

kadar gittiğinin tespit edilmesi üzerine, kulaktaki bu polip’in tam olarak 

temizlenebilmesi amacıyla orofarinksteki kısmı da traksiyon-avülziyon ile 

uzaklaştırıldı. İlk önce palatum molle rostrale doğru çekilerek orofarinksteki polip 

açığa çıkartıldı. Polipin daha iyi ortaya çıkabilmesi amacıyla palatum molleye 

yaklaşık 5 – 6 mm uzunluğunda bir ensizyon yapıldı. Daha sonra bir hemostatik 

pens ile mümkün olduğu kadar köken aldığı mukozaya yakın yerinden tutuldu. 

Palpasyonla da köken aldığı nokta kontrol edildikten sonra traksiyon ile polip 

çıkartıldı. Ensize edilen kısım emilebilen bir iplikle dikildi (Şekil 105 – 108). 

Sağaltılan tüm köpek ve kedi olgularının sağaltım prosedürleri Tablo 13 

ve Tablo 14’de gösterilmektedir. 
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4. BULGULAR 

Bu çalışmada; İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim 

Dalı Kliniği’ne kulaklarını kaşıma, başını sallama, başını eğme, kulak akıntısı, 

kötü kulak kokusu, kulakta şişlik, kulakta ağrı gibi şikayetlerle getirilen 279 adet 

köpek ve 35 adet kedinin dış kulak hastalıklarına ilişkin lezyonları klinik olarak 

incelendi. 

Her bir olgunun; ırk, yaş, cinsiyet, hastalığının tanısı, sağaltım yöntemi ve 

sonucu ile ilgili bilgileri Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Köpek olgularının ırka göre dağılımı; 55 Terrier, 54 Cocker Spaniel,      

35 Melez, 32 Alman Çoban Köpeği, 21 Golden Retriever, 13 Kangal, 12 Kaniş, 

10 İngiliz , 8 Rottweiler, 5 Boxer, 4 Puanter, 4 Dalmaçyalı, 3 Pitbull, 3 Chow 

Chow, 3 Labrador Retriever, 2 Shar Pei, 1 Samoyed, 1 Belçika Malinois,           

1 Doberman Pinscher, 1 İrlanda , 1 Fransız Bulldog, 1 Kishuuken, 1 Fransız 

Mastif, 1 Collie, 1 Pekingese, 1 Sibirya Husky, 1 Kafkas Çoban Köpeği, 1 Saint 

Bernard, 1 Basset Hound, 1 Minyatür Pinscher ve  1 Çatal Burun olarak 

sıralandı.  

Kedi olgularının 27’si Melez, 5’i Ankara Kedisi, 1’i Van Kedisi, 1’i İran 

Kedisi, 1’i British Blue ırkı kediydi. 

Köpek olgularının; 35’i 1 yaşına kadar olan hayvanlardan oluşmaktaydı. 

Geriye kalanların 34’ü 2, 21’i 3, 28’i 4, 23’ü 5, 15’i 6, 13’ü 7, 16’sı 8, 14’ü 9, 15’i 

10, 19’u 11, 16’sı 12, 16’sı 13, 5’i 14, 1’i 15, 1’i 16 yaşındaydı. Yedi olgunun 

yaşı tespit edilemedi. 

Kedi olgularının ise; 7’sini 1 yaşın altında olan hayvanlar 

oluşturmaktaydı. Geriye kalanların 3’ü 2, 1’i 3, 3’ü 4, 1’i 5, 1’i 6, 1’i 7, 2’si 8, 4’ü 

10, 2’si 11, 5’i 13, 1’i 14 yaşındaydı. Dört olgunun yaşı bilinmiyordu. 

Köpek olgularının 173’ü erkek, 106’sı dişi, kedi olgularının ise 21’i erkek 

14’ü dişiydi. 

Köpek olgularında kulak kepçesi ile ilgili 48, dış kulak kanalı ile ilgili 233, 

hem kulak kepçesi hem de dış kulak kanalı ile ilgili 11 lezyona rastlandı. Kedi 
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olgularında ise, kulak kepçesi ile ilgili 4, dış kulak kanalı ile ilgili 29, hem kulak 

kepçesi hem de dış kulak kanalı ile ilgili 2 lezyon görüldü. 

Köpeklerde sadece kulak kepçesi ile ilgili lezyon görülen olgulardan 

20’sinde yara, 9’unda aurikular hematom, 6’sında dermatitis, 5’inde tümör, 

3’ünde deformasyon, 2’sinde vaskülitis, 1’inde apse, 1’inde kopma, 1’inde 

nekroz mevcuttu. Sadece dış kulak kanalında lezyon görülen olguların 193’ünde 

OE, 22’sinde yabancı cisim, 10’unda tümör, 2’sinde membrana timpani 

perforasyonu, 2’sinde tümör ile birlikte OE, 2’sinde yabancı cisim ile birlikte OE, 

1’inde pisi pisi otu ile birlikte membrana timpani perforasyonu, 1’inde de 

seruminolit görüldü. Köpeklerde hem kulak kepçesi hem de dış kulak kanalı ile 

ilgili lezyon bulunan olguların 5’inde aurikular hematom ile birlikte OE, 3’ünde 

aurikulada deformasyon ile birlikte OE, 2’sinde aurikulada yara ile birlikte OE, 

1’inde aurikulada tümör ile birlikte OE’ye rastlandı. Köpek olgularında görülen 

lezyonların dağılımı Tablo 3’de gösterilmektedir. 

Köpek olgularından, aurikular hematom tanısı konulan 8’i erkek, 6’sı dişi 

toplam 14 olgunun ırk dağılımı Şekil 1’de, yaş dağılımı Şekil 2’de 

gösterilmektedir.  

OE tanısı konulan bazı köpek olgularında her iki kulak kanalında farklı 

tipte OE’ye rastlandı. Yüzellidokuz ve 258 numaralı olgularda sağ dış kulak 

kanalında otitis eksterna kronika hiperplastika görülürken, sol dış kulak 

kanalında otitis eksterna kronika purulenta olduğu görüldü. İkiyüzyirmisekiz 

no’lu olguda ise sağ MAE’de otitis eksterna kronika seruminoza, sol MAE’de 

otitis eksterna kronika purulenta olduğu izlendi.  

OE tanısı konulan 128’i erkek, 72’si dişi 200 olgunun ırk dağılımı Şekil 

3’de, yaş dağılımı Şekil 4’de gösterilmiştir.  

Kedilerde sadece kulak kepçesi ile ilgili lezyon bulunan olguların 3’ünde 

tümör, 1’inde fistül görüldü. Sadece dış kulak kanalında lezyon bulunan 

olguların 15’inde tümör, 12’sinde OE, 2’sinde tümör ile birlikte OE, 1’inde 

nazofaringeal polip tanısı kondu. Hem kulak kepçesi hem de dış kulak 

kanalında lezyon bulunan olguların 1’inde aurikular hematom ile birlikte OE, 

1’inde de aurikula ve MAE’de tümöre rastlandı. Kedi olgularında görülen 

lezyonların dağılımı Tablo 4’de gösterilmektedir. 
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Kedi olguları içinde, aurikular hematom tanısı konulan 12 no’lu olgu      

13 yaşında dişi bir Van kedisiydi. Bu olguda ilk olarak uygulanan medikal 

sağaltımın ardından hematom boşluğunda yoğun kıvamlı irin birikimi ile 

karakterize apse oluşumu izlendi. Oluşan bu apsenin drenaj ve antibiyoterapi ile 

sağaltımının ardından, hematomun nüks ettiği görüldü. Daha sonra operatif 

yolla sağaltılan hasta problemsiz iyileşti.  

Otuzbir numaralı kedi olgusunun sağ kulak kanalında otitis eksterna 

kronika purulenta, sol kulak kanalında otitis eksterna paraziterya tanısı konuldu. 

OE tanısı konulan 12’si dişi, 3’ü erkek 15 olgunun, 11’i Melez,              

2’si Ankara, 1’i British Blue, 1’i İran ırkı kedilerden oluşmaktaydı. Bu 15 olgunun 

5’i 1 yaş ve altında, 3’ü 2 yaşında, 2’si 10 yaşında, 2’si 4 yaşında, 1’i 8 yaşında, 

1’i 13 yaşında, 1’i 14 yaşındaydı. 

Tüm kedi ve köpek olgularının klinik ve otoskopik bulguları ile ilgili bilgiler 

Tablo 5 ve Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Klinik bulgulara ilave olarak 36 köpek ve 8 kedinin klinik muayenesinde 

hastanın başını sürekli salladığı görüldü. Ayrıca 9 köpekte tüm vücutta yaygın 

bir kıl dökülmesi tespit edildi. Hipertermi görülen 118 no’lu köpek olgusunda    

40o C, 122 no’lu köpek olgusunda ise 40,1o C vücut ısısı ölçüldü . 19 no’lu kedi 

olgusunda inkoordinasyon, 268 no’lu köpek olgusunda anal kese 

enfeksiyonunun varlığı dikkati çekti. 

Köpek olgularının 33’üne, kedi olgularının 11’ine tanıya yardımcı olması 

amacıyla röntgen çekildi. 

Radyografik incelemesi yapılan 33 adet köpek olgusunun 22’sinde kulak 

kanalında hiperplazi, 14’ünde kulak kanalında kalsifikasyon görüldü. Buna bağlı 

olarak 16 olguda MAE’de daralma, 16 olguda da MAE’de tamamen kapanma 

tespit edildi (Şekil 54 – 55). 

Köpek olgularının radyografik bulgularıyla ilgili bilgiler Tablo 7’de 

gösterilmiştir. 

Radyografik olarak incelenen 11 kedi olgusunun 5’inde sağ, 6’sında sol 

MAE’nin tümöral oluşumlardan dolayı tamamen kapandığı görüldü (Şekil 72). 
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Ayrıca 2 olguda kavum mediyada opasite artışı ve bulla timpanikanın duvarında 

kalınlaşma görüldü (Şekil 93 – 95).  

Kedi olgularının radyografik bulgularıyla ilgili bilgiler Tablo 8’de 

gösterilmiştir. 

Köpek olgularının 122’sinde, kedi olgularının ise 19’unda mikrobiyolojik 

muayene yapıldı. Bu 122 köpek olgusunun 111’inde hem bakteriyolojik hem 

mikolojik muayene, 7’sinde sadece mikolojik muayene, 4’ünde sadece 

bakteriyolojik muayene yapılabildi. Mikrobiyolojik tahlil yapılan 19 kedi 

olgusundan 18’inde hem bakteriyolojik hem de mikolojik muayene yapılırken,    

1 olguda yalnız bakteriyolojik muayene yapılabildi. 

Mikrobiyolojik tahlil yapılan köpek olgularının 1’inde (50 no’lu olgu) 

aurikuladan deri kazıntısı örneği alındı. Geriye kalan 121 olgunun mikrobiyolojik 

tahlilleri MAE’den alınan kir örneğine göre yapıldı. Elli no’lu köpek olgusunun 

aurikulasından alınan deri kazıntısı örneğinde Candida albicans üredi. Geri 

kalan 121 köpek olgusunun dış kulak kanalından alınan steril sürüntü 

örneklerinde; 70 olguda yalnız bakteriyolojik üreme, 17 olguda yalnız mikolojik 

üreme, 25 olguda hem bakteriyolojik hem mikolojik üreme görüldü. Yedi olguda 

hem bakteriyolojik hem de mikolojik olarak negatif sonuç çıktı. Sadece mikolojik 

tahlil yapılabilen olgulardan ise 2 olgu negatif çıktı. 

Köpek olgularında MAE’den alınan steril sürüntünün bakteriyolojik tahlil 

sonuçlarına göre; 26 olguda Staphylococcus aureus, 14 olguda Proteus sp.,   

10 olguda Proteus mirabilis, 10 olguda Escherichia coli, 9 olguda 

Enterobacteriaceae sp., 7 olguda Pseudomonas aeruginosa, 6 olguda 

Pseudomonas sp., 1 olguda Staphylococcus intermedius, 1 olguda 

Actinomyces spp. görüldü. Bunların dışında 11 olgudan alınan sürüntü 

örneklerinde iki farklı bakterinin ürediği bildirildi. Bunlardan; 5 olguda 

Pseudomonas sp. ve Proteus sp., 1 olguda Staphylococcus aureus ve 

Escherichia coli, 1 olguda Proteus mirabilis ve Escherichia coli, 1 olguda 

Staphylococcus aureus ve Klebsiella sp., 1 olguda Staphylococcus intermedius 

ve Enterobacter cloacae, 1 olguda Staphylococcus aureus ve Enterobacter sp. 

görüldü. Bir olgunun raporunda ise tür identifikasyonu belirtilmeyip, gram (+) 

basil ve gram (-) kok üremesi olarak bildirildi. Mikolojik tahlil sonuçlarında; 28 
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olguda Candida albicans, 7 olguda Candida sp., 5 olguda Malassezia spp., 1 

olguda Malassezia pachydermatis, 1 olguda Trichopyton sp.’nin ürediği, 1 

olguda ise Candida albicans ile birlikte Microsporium spp.’nin ürediği görüldü. 

Köpek olgularının mikrobiyolojik bulguları ile ilgili bilgiler Tablo 9’da 

gösterilmiştir. 

Kedi olgularında, mikrobiyolojik tahlil amacıyla steril sürüntü dış kulak 

kanalından alındı. 19 olgunun 10’unda bakteriyolojik üreme, 2’sinde mikolojik 

üreme, 3’ünde hem bakteriyolojik hem mikolojik üreme tespit edildi. Olguların 

4’ü hem bakteriyolojik hem de mikolojik olarak negatifti. 

Kedi olgularından alınan steril sürüntü örneklerinin bakteriyolojik tahlil 

sonuçlarına göre; 4 olguda Staphylococcus aureus, 4 olguda Escherichia coli,  

2 olguda Enterobacteriaceae sp., 1 olguda Staphylococcus sp., 1 olguda 

Proteus mirabilis, 1 olguda Pseudomonas sp. ürediği görüldü. Mikolojik 

incelemede ise 5 olguda Candida albicans izole edildi. 

Kedi olgularının mikrobiyolojik bulguları ile ilgili bilgiler Tablo 10’da 

gösterilmiştir. 

Köpek olgularının 19’una, kedi olgularının ise 15’ine histopatolojik 

muayene yapıldı. Bu amaçla 19 köpek olgusunun 15’inin dış kulak kanalında, 

4’ünün pinnasında tespit edilen kitleden alınan örnekler histopatolojik 

incelemeye gönderildi.  

Kedi olgularında histopatolojik muayene amacıyla alınan örneklerin 

lokalizasyonu 11 olguda MAE, 3 olguda pinnaydı. 1 olguda ise (Olgu no: 29) 

pinna ve MAE’yi tamamen içine alan kitle tespit edildi (Şekil 72). 

Köpeklerin kulak kepçesinden alınan kitlelerin histopatolojik incelemesi 

sonucu, 1 olguda sebasöz hiperplazi, 1 olguda lenfoma, 1 olguda melanoma,    

1 olguda histiyositom tanısı kondu. MAE’den örnek alınan 8 olguda 

adenokarsinom, 4 olguda adenom, 2 olguda kronik yangı, 1 olguda yangısal 

polip tanısı kondu. Köpek olgularının histopatolojik tahlil sonuçları ile ilgili 

ayrıntılı bilgi Tablo 11’de gösterilmektedir. 

Kedi olgularının histopatolojik muayene sonucunda; kulak kepçesinden 

örnek alınan 3 olguda skuamoz hücre karsinomu tespit edildi. MAE’den örnek 
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alınan 9 olguda yangısal polip, 1 olguda anjiyofibrom, 1 olguda adenokarsinom 

görüldü. Bir olguda (29 no’lu olgu) kitlenin hem aurikula hem de MAE’yi 

tamamen içine aldığı görüldü. Bu kitlenin, histopatolojik muayene sonucu 

skuamoz hücre karsinomu olarak bildirildi. Kedi olgularının histopatolojik tahlil 

sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgi Tablo 12’de gösterilmektedir. 

Parazitolojik inceleme amacıyla MAE’den kir örneği alınan 4 köpek  

(Olgu no: 179, 201, 204, 233) ve 7 kedi olgusunda (Olgu no: 9, 10, 12, 24, 25, 

30, 31) sonuçlar negatif olarak bildirildi. Ancak 10, 12, 24, 25 ve 31 no’lu kedi 

olgularında OE paraziterya sağaltımı uygulanarak iyileşme sağlandı. 

OE’nin medikal sağaltımı amacıyla 3 ayrı protokol ile sağaltımı yapılan 

129 olgunun 67’sinin tam olarak takibi yapılabildi. Bu olguların 66’sında tam bir 

iyileşme görülürken 1’inde iyileşme görülmediğinden sağaltım protokolü 

değiştirildi. A protokolü ile sağaltımı yapılan 22 olgudan 10’unun, B protokolü ile 

sağaltımı yapılan 68 olgudan 35’inin, C protokolü ile sağaltımı yapılan             

39 olgudan 17’sinin takibi yapılamadı. İlk önce C protokolü ile sağaltımı yapılan 

bir olguda (265 no’lu köpek olgusu) iyileşme elde edilemeyince sağaltım                

B protokolü ile değiştirildi ve hastanın iyileştiği gözlendi. 

Apeks pinnada kopma bulunan 220 numaralı köpek olgusuna yapılan 

aurikuloplastiden on gün sonra hasta kontrole geldiğinde boyun bölgesi 

derisinden oluşturulan apeks pinna’nın bir kısmının gangrenleştiği görüldü. 

Gangrenleşen kısım uzaklaştırıldı. Bir hafta sonra yeni oluşan apeks pinna, 

orijinal şeklini alamasa da kopuk haline göre biraz daha iyi bir görünüme sahipti. 

Yirmidokuz, 139, 154, 212 ve 276 (Şekil 18 – 19) numaralı köpek olguları 

ile 10 numaralı kedi olgusunda (Şekil 20) görülen kartilago aurikularisteki 

deformasyon ve büzüşmenin, daha önceden mevcut olan aurikular hematomun 

kendiliğinden emilmesi sonucu oluştuğu öğrenildi. Ayrıca 228 no’lu köpek 

olgusunda görülen aurikular kıkırdak deformasyonunun, aurikular hematom 

operasyonu sonrası şekillendiği bildirildi. 

Köpek olgularından 10’una aurikular hematom tanısı ile operasyon 

yapıldı. Bu olguların 8’i serum seti hortumu kullanılarak, 2’si serbest “U” dikişi 

uygulaması ile ameliyat edildi. Serum seti hortumu ile operasyon yapılan           

3 olguda (Olgu no: 7, 209, 241) dikişler alındıktan sonraki 17 – 24 günlük süre 
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içerisinde nüks görüldü. Bu olguların ikinci operasyonları serbest “U” dikişi 

uygulamasıyla yapıldı ve sonrasında tam bir iyileşme görüldü. Diğer 7 olgu ise 

ilk operasyondan sonra herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmadan iyileşti. 

İkiyüzyetmişbeş no’lu köpek olgusunda, aurikular hematom operasyonu 

sonrasında dikişlerin alınmasını takiben bir hafta sonra kartilago aurikulariste 

deformasyon başlangıcı görüldü. Bundan on gün sonra ise deformasyonun 

oldukça ilerlediği ve aurikulayı büzüştürdüğü gözlendi. 

Serbest yatay “U” dikişi uygulaması ile aurikular hematom ameliyatı 

yapılan   12 numaralı kedi olgusunun problemsiz olarak iyileştiği görüldü. 

Köpek olgularından 21’inde pinnada yara, 1’inde pinnada nekroz görüldü. 

Bu 22 olgunun 7’si (Olgu no: 63, 84, 182, 184, 202, 203, 242) yırtık yarası,    

6’sı (Olgu no: 2, 27, 46, 79, 95, 125) ısırık yarası, 6’sı (Olgu no: 56, 228, 229, 

230, 260, 261) kesik yarasıydı. Bir olguda (129 no’lu olgu) kartilago aurikularis 

nekrozu görülürken, 2 olguda (4 ve 8 no’lu olgular) görülen yaranın sebebi belli 

değildi. Operatif olarak sağaltılan 5 olgunun (Olgu no: 56, 84, 182, 202, 242) 

problemsiz iyileştiği görüldü. Medikal olarak sağaltılan 17 olgunun 5’i problemsiz 

olarak iyileşirken kontrole gelmediği için 11 olgunun takibi yapılamadı. Bir 

olgunun (27 no’lu olgu) ise parvoviral enteritis nedeniyle öldüğü haberi alındı. 

Kedilerde sadece 1 olguda (Olgu no: 15) pinnada fistül görüldü. Bu hasta 

medikal sağaltım ile problemsiz olarak iyileşti. 

Yedi numaralı kedi olgusunda hastanın sağ apeks pinnasındaki yaygın 

tümör, parsiyel pinnektomi ile uzaklaştırıldı. Bir ay sonra hastanın yarasının 

tamamen iyileştiği görüldü. İyileşmenin üzerinden 5,5 ay geçtikten sonra 

operasyon yapılan bölgede tümöral oluşumun tekrarladığı gözlendi. Hasta 

sahibine tekrar operasyon önerildi. Bu öneriden 1,5 ay sonra hasta tekrar 

getirildiğinde tümörün yayıldığı görüldü ve tekrar operasyon önerildi. Hasta     

15 ay sonra getirildiğinde ise bu bölgedeki tümörün pinna ve MAE’yi tamamen 

kapladığı görüldü. Total pinnektomi, TKKA ve omoservikal aksiyal flep ameliyatı 

yapıldı. Operasyondan 1 ay sonra hastanın tamamen iyileştiği bildirildi. Ancak 

iyileşmeyi takiben 2 ay sonra operasyon bölgesinde tümörün nüks ettiği 

görüldü. Eksizyon ile tümör uzaklaştırıldıktan iki hafta sonra dikişler alındı ve 

yaranın durumunun gayet iyi olduğu gözlendi. Altı ay sonra hasta sahibiyle 
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görüşüldüğünde hastanın gayet iyi olduğu ve operasyon bölgesinde herhangi 

bir anormal oluşumun mevcut olmadığı öğrenildi. 

Pinnada yaygın tümör bulunan 17 numaralı kedi olgusunda total 

pinnektomi, TKKA ve omoservikal aksiyal flep uygulaması yapıldı. 

Operasyondan 1,5 ay sonra tümörün nüks ettiği görüldü ve hasta sahibine 

tekrar operasyon yapılması gerektiği belirtildi. 

Yirmi ve 31 numaralı kedi olgularının dış kulak kanalında görülen 

yangısal polip, 20 numaralı olguda traksiyon-avülziyon, 31 numaralı olguda 

elektrokoterizasyon ile uzaklaştırıldı. Bu operasyonları takiben 20 numaralı 

olguda 4 ay, 31 numaralı olguda 2 ay sonra polipin nüks ettiği görüldü. 31 no’lu 

olguda TKKA ile tümörün rezeksiyonu yapıldı. Operasyondan bir ay sonra hasta 

iyileşti. Diğer olguda hasta sahibine TKKA operasyonu yapılması gerektiği ifade 

edildi. 

Sekiz numaralı kedi olgusu; başını sağa yatırma, başını sallama, sağ 

kulağından akıntı gelme, solunum güçlüğü ve iştahsızlık şikayetiyle kliniğe 

getirildi. Yapılan muayenede MAE’de, kavum mediyada ve orofarinkste polip 

oluşumuna rastlandı. Hasta nazofaringeal polip tanısıyla operasyona alındı. 

TKKA, VBO ve orofarinksteki tümörün traksiyonu yapıldı. Operasyondan           

1 – 2 gün sonra solunumun normale döndüğü ve hayvanın iştahının arttığı 

bildirildi. 2 ay sonraki kontrolde ise hastanın durumunun gayet iyi olduğu 

gözlendi. 

TKKA yapılan 18 köpek olgusunun 17’sinin, 15 kedi olgusunun ise 

13’ünün postoperatif dönemde takipleri yapılabildi. Bir köpek (Olgu no:128) ve  

2 kedide (Olgu no: 1, 19) preoperatif dönemde başını lezyonun bulunduğu 

tarafa doğru eğme vardı. Bu bulgunun 1 nolu kedi olgusunda ve 128 nolu köpek 

olgusunda postoperatif dönemde ortadan kalkarken 19 no’lu kedi olgusunda bu 

bulgu kalktığı belirlendi. 

Yedi köpek (Olgu no: 25, 36, 175, 186, 210, 243, 256) ve 5 kedide   

(Olgu no: 1, 13, 19, 31, 32) operasyon bölgesinde akıntı, 6 köpek (Olgu no: 25, 

186, 190, 210, 243, 256) ve 5 kedide (Olgu no: 1, 13, 19, 31, 32) operasyon 

yarasında enfeksiyon izlendi. Bu olguların tümü, uygulanan yara tedavisi 

sonucu problemsiz iyileşti. Yüzseksenaltı no’lu köpek olgusunda, sağ tarafta 
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operasyon yarası iyileştikten 1 hafta sonra fistül oluşumu görüldü. Fistülektomi 

ile hasta iyileştirildi.  

Bir kedide (Olgu no: 1) heliks lateraliste, 2 kedide (Olgu no: 19, 31) ise 

apeks pinnada nekroz oluşumu görüldü.  

TKKA yapılan 5 köpek (Olgu no: 34, 128, 168, 186, 258 {Şekil 70 – 71}) 

ile 7 kedide (Olgu no: 1, 8, 11 {Şekil 89 – 91}, 13, 14, 31, 32) fasiyal paraliz 

oluştu. Postoperatif dönemde öldüğü için 14 no’lu kedi olgusunun takibi 

yapılamadı. Fasiyal paraliz, 258 numaralı köpek olgusunda büyük ölçüde 

düzeldi. Diğer olgularda ise 2 ay içinde tamamen ortadan kalktı. 
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5. TARTIŞMA 

Ekim 2002 – Mart 2007 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Kliniğine getirilen hastalar içerisinde dış kulak 

hastalığı tanısı konulanlar tüm hastaların yaklaşık % 4,5’ini oluşturdu. Elde 

ettiğimiz bu oran, literatürde (66, 81) bildirilen oranlardan daha düşüktü. 

Aurikular hematom tanısı konulan köpek olgularının % 57’sini erkek,         

% 43’ünü dişi hayvanlar oluşturdu. Bu sonuç da; 71, 81 ve 83 numaralı 

literatürlerde belirtildiği gibi bu hastalıkta cinsiyet predispozisyonu olmadığını 

düşündürdü. Olgularımızın, % 71’i sarkık kulak kepçesine sahipti. Bunların 

içinde % 29 oranla en fazla görülen ırk Golden Retriever oldu. Bu iki bulgu 

aurikular hematomun çoğunlukla sarkık kulaklı hayvanlarda (2, 24, 39, 58, 81, 

117, 136, 155, 159) ve Golden Retriever ya da Labrador Retriever ırkında 

görüldüğünü söyleyen (71) literatür bilgi ile örtüşmesine karşın, bu hastalıkta ırk 

predispozisyonu olmadığını belirten başka bir kaynakla (83) çelişti. Köpeklerde 

aurikular hematom görülen olguların 8’i 6 yaş ve üzeri, 6’sı 5 yaş ve altındaki 

hayvanlarda görüldü. Köpeklerin ortalama ömrü 15 yıl olarak düşünüldüğünde 

bu bulgu, aurikular hematomun çoğunlukla orta ve ileri yaşlarda görüldüğünü 

belirten kaynaklarla (71, 81) paralellik göstermektedir. Ancak olgu sayısı ve yaş 

dağılımları arasındaki farkın yeterli olmadığını düşünmekteyiz. Bu nedenle bu 

hastalığın yaş predispozisyonu göstermediğini belirten Kuwahara (83) ile aynı 

fikri paylaşmaktayız. 

Onsekiz numaralı köpek olgusu ile 12 no’lu kedi olgusunda, ilk bakışta 

aurikular hematom olarak düşünülen şişliğin punksiyon yapıldıktan sonra 

apseden kaynaklandığı görüldü. Bu bulgu, aurikular hematomun patognomonik 

bir görünüme sahip olduğunu söyleyen literatür (66) ile örtüşmemekteydi. 

Aurikular hematom tanısı koyduğumuz tüm olgularda hematomlar 

pinnanın konkav yüzünde meydana gelmişti. Bu bulgu aural hematomların 

pinnanın konkav yüzünde şekillendiğini ifade eden literatürlerle (2, 16, 24, 39, 

68, 81, 94, 100, 155, 176) paralellik göstermekte, ancak aurikular hematomların 

pinnanın konveks yüzünde de görülebileceğini ifade eden 159 no’lu literatür ile 

çelişmekteydi. 
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Çalışmamızda, aurikular hematom görülen köpek olgularının 5’inde aynı 

zamanda OE de görülmesi 24, 64, 66, 72, 83, 84, 96, 117, 136, 141, 155, 159 

ve 176 no’lu kaynakların da ifade ettiği gibi OE’nin, bu hastalığın bir sebebi 

olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca aurikular hematom tanısı konulan        

12 no’lu kedi olgusuna aynı zamanda paraziter OE tanısı koyulması ve başarılı 

bir şekilde sağaltılmış olması da bu kaynakları destekler nitelikteydi. Ancak kedi 

ve köpek olguları içinde, OE tanısı konulan hastaların (214 olgu) sadece          

% 2,8’inde (6 olgu) aural hematom görüldü. Bu oran da; Kuwahara’nın (83) 

ifade ettiği, OE’nin, aurikular hematomların asıl sebebini oluşturamayacağı 

görüşünü destekler nitelikteydi. 

Aurikular hematom tanısı konulan olgularda, pinnanın farklı bölgelerinde 

ve farklı büyüklüklerde hematomlar tespit edildi. Hematom, çok sınırlı bir alanda 

olabildiği gibi, tüm pinnaya yayılmış şekilde de rastlandı. Elde ettiğimiz bu 

bulgular kaynaklarda (43, 136) ifade edildiği gibi aural hematomların farklı 

büyüklüklerde görülebileceğini desteklemekteydi. 

İkiyüzkırkbir no’lu köpek olgusu ile 12 numaralı kedi olgusunda ilk 

yöntem olarak kullanılan medikal sağaltımın nüks ile sonuçlanması, ilaçla 

sağaltımın operatif sağaltıma göre avantajlı olabileceğini ve olguların 

birçoğunun operatif sağaltım gerektirmeyeceğini ifade eden Kristensen ve 

ark.’nın (81) görüşü ile çelişmekteydi. 

Aurikular hematom tanısı koyarak operatif olarak sağalttığımız 11 

olgunun 8’inde, kliniğimizde ilk defa pratiğe geçirilen bir teknik uygulandı. Serum 

seti hortumu ile yapılan bu operatif teknikte hortumların aurikula üzerinde 

oldukça kuvvetli bir basınç oluşturduğu ve 4 – 5 gün içerisinde pinnanın her iki 

yüzündeki derinin de kartilago aurikularis’e sıkıca yapıştığını izledik. Bu nedenle 

diğer tekniklerde dikişlerin alınma süresi 10 – 14 gün iken bu teknikte 5. günde 

dikişler uzaklaştırılabildi. Özellikle bir haftadan fazla kalan dikişlerde deride 

basınca bağlı nekroz oluşabilmektedir. Bu tekniğin uygulandığı üç olguda 

görülen nüksün, dikişler alındıktan sonraki dönemde hayvanın başını sürekli 

sallamasından ve hortumların çok iyi basınç uygulamasına karşın, basınç 

uygulanan alanın hematomun genişliğine oranla yetersiz kalması sonucu 

oluştuğunu düşünmekteyiz. Nüks eden olgular ile birlikte 6 olgunun, serbest   
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“U” dikişi uygulaması ile ameliyat edilmesi ve problemsiz olarak iyileşmesi, bu 

tekniğin aural hematomların sağaltımında kullanılan en başarılı teknik olduğunu 

belirten literatürler (24, 66, 136, 155) ile örtüşmekteydi. 

Aurikular hematom operasyonlarından sonra bir hafta süreyle antibiyotik 

sağaltımı uygulandı ve hiçbir olguda postoperatif yara enfeksiyonuna 

rastlanmadı. Bu bulgu postoperatif apse oluşumunu engellemek için antibiyotik 

kullanılması gerekliliğini savunan literatür ile (136) paralellik gösterdi. 

Postoperatif dönemde hastanın başını sallaması ya da kulaklarını 

sürtmesi sonucu kanama meydana gelmesini önlemek amacıyla bandaj 

uygulaması yapıldı. Ayrıca postoperatif nekrozu önlemek amacıyla aurikulaya 

koyulan dikişlerin aurikulanın uzun eksenine paralel olmasına dikkat edildi. 

Kaynaklarda (24, 66) belirtilen postoperatif hemoraji ya da nekroz gibi 

komplikasyonlarla bu önlemler nedeniyle karşılaşmadığımızı düşünüyoruz. 

İkiyüzyetmişbeş numaralı köpek olgusunda postoperatif dönemde dikişler 

alındıktan bir hafta sonra ortaya çıkan aurikuladaki deformasyonun, deri ile 

kıkırdak arasında makroskobik olarak fark edilemeyecek boyutlardaki hematom 

oluşumundan ya da aurikular hematomun otoimmun sebeplere bağlı olabileceği 

(83) göz önünde bulundurulduğunda, kıkırdaktaki yangısal sürecin operatif 

sağaltım sonrası devam etmesinden kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. 

Aurikular hematomun kendi haline bırakılması sonucu aurikulanın 

derisinde ve kıkırdakta kontraksiyon meydana gelebilmektedir (39, 65, 81, 92, 

141). Çalışmamızdaki 29, 139, 154, 212 ve 276 numaralı köpek olguları ile     

10 numaralı kedi olgusunda görülen kartilago aurikularisteki deformasyonun da 

bu sebepten dolayı oluştuğunu düşünüyoruz. Bu bilgiler ışığında, biz de 

aurikular hematomlara oluştuktan hemen sonra müdahale edilerek drenajın 

yapılması gerektiğini ifade eden yayınlar (24, 43, 68, 84, 155) ile aynı görüşü 

paylaşmaktayız. 

Yüzellidört ve 276 no’lu köpek olguları ile 10 numaralı kedi olgusunda; 

aurikuladaki deformasyon ve büzüşme ile birlikte MAE’de enfeksiyon görüldü. 

Bu bulgular, aurikuladaki bu deformitenin sekunder enfeksiyonlara 

predispozisyon sağlayacağını belirten literatür bilgisi (141) ile örtüşmekteydi. 
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Aurikulada yara, nekroz ve kopma görülen 23 köpek olgusunun 6’sı dik, 

17’si sarkık kulaklı köpeklerden oluşmaktaydı. Bu bulgu, aurikular defektlerin 

çoğunlukla sarkık kulaklı hayvanlarda ortaya çıktığını ifade eden bir çalışmada 

(68) belirtilenler ile paralellik göstermekteydi. 

Bu olgulardan 6’sında belirlenen ısırık yarası, köpeklerde laserasyonların 

ısırığa bağlı olarak meydana gelebileceğini bildiren literatür bilgisini (100) 

destekler nitelikteydi. 

Operatif yolla sağaltılan hastalara operasyonu takip eden bir hafta 

boyunca antibiyoterapi uygulandı ve hastaların hiçbirinde yara enfeksiyonu ya 

da herhangi bir komplikasyon ile karşılaşılmadı. Bu bulgu postoperatif olarak en 

az beş gün antibiyotik uygulamasının gerekliliğini belirten literatürler ile (63, 

100) paralellik göstermekteydi. 

Dört ve 228 numaralı köpek olgularında aurikulada yara ile birlikte 

görülen OE, pinnanın müdahale edilmeyen yaralarının OE’ye sebep 

olabileceğini bildiren bir yayını  (16) destekler nitelikteydi. 

İkiyüzyirmi numaralı köpek olgusunda görülen apeks pinnanın avülzif 

yaralanmasında, uyguladığımız aurikuloplasti tekniği ile istediğimiz sonuca 

ulaşamadık. Her ne kadar literatürler (43, 66, 68) kulak ucu avülziyonlarında 

flep ile onarımın olabileceğini belirtse de yaptığımız operasyon sonucunda 

flebin bir kısmının atmasının ve istenilen kozmetik görüntünün elde 

edilememesinin, dik kulaklı hayvanlarda apeks pinnanın derisi ile flep alınan 

bölgedeki derinin kalınlığının birbirine uygun olmamasına bağlı olabileceğini 

düşünmekteyiz. Ayrıca, özellikle dik kulaklı hayvanlarda boyun ya da baş 

üzerinden alınacak deri fleplerinin pinnanın apeks kısmında sarkık bir görüntü 

oluşturacağı ve hiçbir zaman istenilen estetik görüntünün verilemeyeceğini 

düşünmekteyiz. Ancak sarkık kulaklı köpeklerde pinnanın pozisyonundan 

kaynaklanan bir avantaj olduğu kanaatindeyiz. Bu sebeplerden dolayı apeks 

pinnadaki avülzif yaralanmalarda flep alınarak yapılacak aurikuloplastilerin 

özellikle sarkık kulaklı köpeklerde hem yeni dokuya uyum hem de estetik 

açılardan daha başarılı olacağı fikrini taşımaktayız.  

Köpek olgularının 6’sına (% 2), kedi olgularının ise 4’üne (% 11) pinnal 

neoplazi tanısı konuldu. Bu oranlar pinnal neoplazilerin köpeklere oranla 
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kedilerde daha sık görüldüğünü belirten literatürler (81, 141) ile paralellik 

göstermektedir. 

Köpeklerin pinnasında en sık görülen tümörler sebasöz bez karsinomu, 

mast hücresi tümörü (100), histiyositoma ve papilloma (81, 141) olduğu 

belirtilmesine karşın, çalışmamızda, aurikulada tümör tanısı konulup 

histopatolojik muayenesi yapılan 4 köpek olgusunun, sadece birinde (197 no’lu 

olgu) histiyositom görüldü. Bu olgu dışında, diğer olgularda görülen tümör tipleri 

literatürde belirtilenlerle farklılık gösterdi.  

Pinnal neoplazi tanısı konulup histopatolojik muayenesi yapılan köpek 

olgularının tamamında tümörler iyi huylu idi. Aurikulasında tümör görülen kedi 

olgularının ise tamamında tümör kötü huyluydu. Bu bulgular, kaynaklarla (63, 

66, 141) örtüşmektedir. 

Aurikulada tümör tanısı konulan 4 kedi olgusunda da tümör tipi skuamoz 

hücre karsinomu olarak belirlendi ve bu kediler beyaz kıl örtüsüne sahipti. Bu 

bulgular, kedilerin pinnasında en çok skuamoz hücre karsinomu olduğunu ve bu 

tümörün çoğunlukla beyaz kıllı kedilerde görüldüğünü ifade eden Gustafson ve 

Knauer’in (63) verdikleri bilgilerle paralellik göstermektedir. Olguların yaş 

ortalamaları 10,5 olarak hesaplandı ve kaynaklardaki bilgilerle yakınlık gösterdi 

(66). 

Yedi numaralı kedinin anamnezindeki sokakta yaşadığı bilgisi, hastanın 

beyaz kıl örtüsüne sahip olan Ankara kedisi olduğu da göz önüne alındığında 

lezyonun, uzun süre aktinik radyasyona maruz kalan kedilerde görüldüğünü 

belirten literatürler (43, 63, 65, 66, 84) ile paralellik göstermekteydi. 

Pinnasında skuamoz hücre karsinomu görülen tüm kedi olgularındaki 

anamnez ve klinik bulgular; hastalığın iyileşmeyen ülserler olarak başladığı (63), 

pinnal kenarlarda erozyon (43, 90), kalınlaşma, kabuklanma (43, 66) ve 

ülserleşme ile karakterize (43, 66,  90) ve kolayca kanayabilme eğiliminde (43, 

92, 141, 147) olduğunu belirten literatürler ile örtüşmekteydi. 

Pinnasında skuamoz hücre karsinomu tanısı konulan kedi olguları 

içerisinde yalnızca bir olguda lenfadenopatiye rastlandı. Olguların hiçbirinde iç 

organ metastazı ile ilgili bir bulgu belirlenmedi. Elde ettiğimiz bulgular yetersiz 
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olmasına karşın malignant pinnal tümörlerin lokal invazyon gösterebileceğini 

belirten çalışma ile (141) aynı düşünceyi paylaşıyoruz. 

Yedi ve 17 numaralı kedi olgularında lezyonun total pinnektomiden sonra 

dahi nüks etmesi Salvadori ve ark.’nın (144) bulguları ile örtüşmekteydi. Bunun 

yanı sıra pinnal eksizyonun iyi sonuçlar verdiğini ifade eden yazarlar (66, 65, 

84) ile aynı fikri paylaşmamaktayız. Ancak pinnada sıklıkla karşımıza çıkan bu 

invazif tümöre karşı mümkün olan en erken dönemde total pinnektomi yapılması 

gerekliliğini savunmaktayız. 

Pinnanın orta kısmında tümör bulunan 3 köpek olgusunun üçünde de bu 

tümörlerin skafada lokalize olduğu görüldü. Ancak bir kaynakta (68), farklı bir 

görüş mevcuttu. 

Altmışbir, 72 ve 188 no’lu köpek olgularında skafada penetre olmuş 

tümör, elektrokoterizasyon ile uzaklaştırıldıktan sonra sekunder iyileşmeye 

bırakıldı ve tam bir iyileşme görüldü. Bu bulgu da aurikulanın konkav yüzündeki 

tümörlerin sağaltımları ile ilgili olarak Henderson ve Horne’nin (68) 

çalışmalarında verdikleri bilgiler ile paralellik gösterdi. 

Kutanöz histiyositom görülen 197 numaralı olgunun 6 aylık olması ve bu 

olguda tümör uzaklaştırıldıktan sonra nüksün görülmemesi, bu hastalığın 

çoğunlukla 2 yaşın altında görüldüğü ve cerrahi sağaltım sonrası prognozun iyi 

olduğu bilgisini (66) destekler nitelikteydi. 

Vaskülitis tanısı konulan 19, 26 ve 138 numaralı köpek olgularına 

sağaltım amacıyla 1 – 2 mg/kg dozunda metilprednizolon uygulandı. Bu 

olguların içinden kontrolü yapılabilen 19 no’lu olguda tam bir iyileşme görüldü. 

Literatürlerde bahsedildiği gibi (66, 94, 141) biz de kortikoterapinin vaskülitisin 

sağaltımında etkili olduğunu düşünmekteyiz. 

İkiyüzyetmişdokuz köpek olgusunun 25’inde MAE’de yabancı cisime 

rastlandı. Bu olgular köpek olgularının % 9’unu oluşturmaktadır. Bu bulgu bir 

kaynak (100) tarafından da desteklendi. Bu 25 olgunun tamamında yabancı 

cisim olarak pisi pisi otu (Hordeum spp.) tespit edildi. Bu bulgu kaynaklar (21, 

63, 66, 87, 97, 139) tarafından da desteklendi. Pisi pisi otu bulunan olguların 

22’si unilateral, 3’ü bilateraldi. Bu bulgu, yabancı cisimlerin çoğunlukla unilateral 
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görüldüğünü ifade eden Kristensen ve ark.’nı (81) destekler nitelikteydi.  

Olguların 2’sinde (Olgu no: 169, 191) başını ot bulunan kanalın olduğu tarafa 

yatırma, 1’inde (53 no’lu olgu) ot bulunan kulağa dokunulduğunda reaksiyon 

verme, 2 olguda ise (Olgu no: 191, 255) başını sallama görüldü. MAE’de pisi 

pisi otu bulunan olguların 2’sinde OE’de mevcuttu. Ayrıca olguların 6’sında 

(Olgu no: 12, 51, 53, 161, 213, 239) otore, 2’sinde hiperemi (Olgu no: 213, 239) 

izlendi. Bu klinik ve otoskopik bulgular literatürde (66, 81) belirtilen bulgularla 

örtüşmektedir. Bunun dışında yabancı cisimlerin OE’nin primer sebeplerinden 

biri olduğunu ifade eden kaynakla (55) aynı görüşü paylaşıyoruz. Ancak; dış 

kulak kanalında yabancı cisim ile birlikte OE tanısı konulan olgularımızın sayıca 

azlığının, yabancı cisimlerin akut ve ağrılı olmasından dolayı hastanın henüz 

OE oluşmadan sağaltım için getirilmesine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Pisi pisi 

otu ile birlikte OE tanısı konulan 2 olguda (Olgu no: 161, 239) ise purulent otore 

şekillenene kadar hasta sahibi hastanın rahatsızlığını fark edemediğinden 

hasta, kliniğimize geç getirildi. Bu olgularda kaynaklarda da (3, 55) bildirildiği 

gibi purulent otoreden dolayı yabancı cisim (pisi pisi otu) güçlükle farkedilebildi. 

MAE’de pisi pisi otu tespit edilen olgularda görülen klinik ve otoskopik bulgular, 

otun MAE’de irritasyona sebep olduğunu gösterdi. Ayrıca bir olguda            

(Olgu no: 255) MAE’deki ota bağlı olarak otoraji tespit edildi. Bu bulgular 

doğrultusunda, yabancı cisimlerin dış kulak kanalında irritasyon oluşturduğunu 

belirten literatürler ile (55, 63, 87) aynı fikri paylaşmaktayız. Kulak kanalına 

giren otun membrana timpaniye kadar ilerleyebileceği ve membrana timpanide 

perforasyona sebep olabileceği bildirilmektedir (3, 55, 81). Biz de bir olgumuzda 

otu membrana timpaniye yapışık olarak, başka bir olguda ise membrana 

timpaniyi perfore etmiş olarak gördük. Ancak pisi pisi otuna bağlı olarak yalnız 

bir olguda gördüğümüz membrana timpani perforasyonu, MAE’ye giren otların 

% 20’sinin membrana timpaniyi perfore ettiğini ifade eden yayın (66) ile 

çelişmekteydi. MAE’deki otların otitis mediyaya sebep olabileceği 

belirtilmektedir (97). Biz hiçbir olguda otitis mediyaya rastlamadık. Yalnız 53 

no’lu olguda miringitis varlığı izlendi. Olgularımızda otitis mediya görülmemesini; 

erken dönemde müdahale ile membrana timpani perforasyonunun engellenmesi 

ile ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Elliüç numaralı olguda rastladığımız miringitis 
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bulgusunun ise; otun, MAE’de ve membrana timpani üzerinde oluşturduğu lokal 

irritasyondan kaynaklandığı fikrini taşımaktayız. 

Çalışmamızın materyalini oluşturan 314 olgunun % 9,6’sına (30 olgu) 

MAE’de tümör tanısı konuldu. Bu bulgu, kulak kanalı tümörlerinin yaygın 

olmadığını belirten literatür (52, 66, 75, 88) bilgisi ile örtüşmemektedir. 

MAE’de tümör tanısı koyduğumuz 12 köpek olgusunun 6’sı (% 50) 

Terrier ırkıydı. Yalnız bir olgu Cocker Spaniel ırkıydı. Bu  bulgular MAE 

tümörlerinin çoğunlukla Cocker Spaniel ırkında görüldüğünü bildiren London ve 

ark.’nın (88) ve herhangi bir ırk predispozisyonu olmadığını ifade eden Moisan 

ve ark.’nın (103) bulguları ile çelişmekteydi. Çalışmamızda MAE’de tümör tanısı 

koyduğumuz köpeklerin yarısının Terrier ırkı köpekler olması bu ırkın kulak 

kanalı tümörlerine karşı predispoze olabileceğini düşündürmektedir. 

Oniki köpeğin 10’unun 6 yaş ve üzerinde olması, MAE’de tümör bulunan 

hayvanların çoğunlukla orta ve ileri yaşta olduğunu ifade eden literatür bilgisine 

(88) paraleldi. 

MAE’de tümör tanısı konulan 31 olgunun 16’sının dişi, 15’inin erkek 

olması, cinsiyet predispozisyonu olmadığını bildiren literatür (88) ile 

örtüşmekteydi. 

Yalnızca bir kedi olgusunda tümörün bilateral görülmesi, MAE’deki 

tümörlerin çoğunlukla unilateral olduğunu ifade eden yayını (178) destekler 

nitelikteydi. 

Histopatolojik muayenesi yapılan köpek olgularından 8’inde kötü, 7’sinde 

iyi karakterde tümör saptandı. Bu bulgu, MAE’deki tümörlerin köpeklerde 

çoğunlukla iyi huylu olduğunu bildiren kaynaklar (52, 66, 138, 165) ile aynı 

doğrultuda değildi. Histopatolojik muayenesi yapılan kedi olgularında ise, 11 

olgudan sadece 1’i (22 no’lu olgu) kötü huyluydu. Bu bulgu da, kedilerde 

MAE’de görülen tümörlerin çoğunlukla malign karakterde olduğunu ifade eden 

kaynaklarla (41, 52, 66, 138, 165) paralellik göstermedi. 

Köpeklerde; 15 olgunun 8’inde seruminöz bez adenokarsinomu, 4’ünde 

seruminöz bez adenomu bulunması, bu tümörlerin köpeklerde MAE’de en sık 

görülen tümörler olduğunu bildiren yayınları (41, 52) destekler nitelikteydi. 
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Onbeş köpek olgusunun 12’sinde, 11 kedi olgusunun ise sadece 1’inde 

seruminöz bez tümörü bulunması, seruminöz bez tümörlerinin kedilerde 

köpeklere oranla daha sık görüldüğü (103) kanısı ile çelişti. 

Literatürlerde (52, 66), kulak kanalı tümörlerinde, obstrüktif OE’ye bağlı 

olarak görülen klinik bulgulardan bahsedilmektedir. Çalışmamızda MAE’de 

tümör tanısı koyulan 4 olguda OE görülürken bunun yanı sıra 3 olguda otalji,     

1 olguda pururitus, 1 olguda kötü koku, 10 olguda otore ve 5 olguda otoraji 

görülmesi, literatürde belirtilen bulguları destekler nitelikteydi. 

MAE’de tümör tanısı konulan hiçbir olguda mandibular lenfadenopati 

tespit edilmemesi ilgili kaynaklarla (41, 66) çelişti. Bunun yanı sıra, malignant 

tümör tanısı konulan olgularda lokal invazyon görülmesi 41, 66, 79 ve 88 no’lu 

literatürler ile, hiçbir olguda yakın ya da uzak metastaz görülmemesi ise, Bacon 

ve ark.’nın çalışması (4) ile paralellik gösterdi. 

MAE’de tümör tanısı koyulan 19 kedinin 12’sinde enflamatuvar polip 

belirlenmesi, kedilerin kulak kanalında en sık görülen tümörlerin polipler 

olduğunu bildiren yayınları (53, 88, 119, 167) destekler nitelikteydi. 

Bu olguların 7’si erkek, 5’i dişiydi. Ayrıca 11’i melez, 1’i Ankara ırkı 

kediydi. Biz de, bu hastalıkta ırk ve cinsiyet  predispozisyonu olmadığını bildiren 

literatürlerin (35, 53, 66, 84, 122, 167) görüşünü paylaşmaktayız. 

Kedilerde gördüğümüz 12 polip olgusundan yalnız birinde, lezyonun 

bilateral olması, yangısal poliplerin çoğunlukla unilateral görüldüğünü ifade 

eden yazarların (1, 41, 66, 119) fikirlerini destekler nitelikteydi. 

Yangısal polip görülen 12 olgunun 7’sine bakteriyolojik kültür yapılarak 

bakteriyolojik üreme elde edilmiştir. Bu bulgu, yangısal poliplerin bakteriyolojik 

OE ile komplike olabileceğini belirten bir çalışmayı (119) destekledi. Ancak 13 

ve 31 numaralı olgular dışında, yangısal polip görülen kedilerde klinik ve 

otoskopik bulgularda OE görünümü mevcut değildi. 

Çalışmamızın materyalini oluşturan 314 olgunun 214’üne (% 68) OE 

tanısı kondu. Çalışmada elde ettiğimiz bu oran, OE’nin en sık görülen kulak 

hastalığı olduğunu belirten kaynaklarla (3, 48, 66, 79, 145) paralellik gösterdi. 
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OE tanısı konulan olguların 138’inin (% 64,5) klinik muayenesinde başını 

sallama ve kulaklarını kaşıma tespit edildi. Bulgularımız aynı görüşü paylaşan 

araştırmacılarla (16, 81) paralellik gösterdi. 

OE tanısı konulan köpek olguları arasında (% 21,5) 43 olgu ile en sık 

gördüğümüz ırk Terrier’di. Bunu % 20,5 (41 olgu) ile Cocker Spaniel, % 13     

(26 olgu) ile Melez köpekler, % 12,5 (25 olgu) ile Alman Çoban Köpeği, % 8,5 

(17 olgu) ile Golden Retriever, % 5 (10 olgu) ile Kangal ve % 5 (10 olgu) ile 

Kaniş ırkı takip etti (Şekil 7.3). Elde ettiğimiz bu bulgular, kaynaklar tarafından 

(3, 77, 79) predispoze olduğu bildirilen ırklar ile örtüşmekteydi. Ayrıca ülkemize 

has bir ırk olan Kangal köpek ırkının da bu hastalığa karşı predispoze olduğu 

kanaatindeyiz. Melez ırk köpeklerde yüksek oranda OE görülmesinin ise, bu 

köpeklerin çoğunlukla Kangal melezi olmaları ve dış ortamda yaşamalarından 

kaynaklandığını düşünmekteyiz. 

Bazı literatürlerde (3, 79) Himalayan ve İran ırkı kedilerin OE’ye 

predispoze olduğu belirtilmesine karşın, çalışmamızda bu predispozisyonu 

gösterebilecek sayıda hasta mevcut değildi. 

OE tanısı koyulan köpek olgularında 5 – 8 yaş arasındaki hayvanlar tüm 

OE olgularının % 34,9’unu oluşturdu. Kedilerde ise 1 – 2 yaş arasındaki 

hayvanlar OE görülen tüm kedi olgularının % 53’ünü teşkil etti. Köpeklerdeki bu 

yaş dağılımı (Şekil 4), OE’nin köpeklerde çoğunlukla 5 – 8 yaş arasında 

görüldüğünü ifade eden yayınlarla (3, 79) çelişirken, kedilerdeki yaş dağılımı ise 

OE’nin kedilerde çoğunlukla    1 – 2 yaş arasındaki hayvanlarda görüldüğünü 

belirten aynı yayınlar ile paralellik bulunmuyordu. 

İkiyüzondört OE olgusunun % 64’ünün (137 olgu) erkek, % 36’sının     

(77 olgu) dişi hayvanlarda görülmesi, bu hastalığın çoğunlukla erkek 

hayvanlarda görüldüğünü ifade eden yayın (66) ile paralellik gösterirken, 

cinsiyet predispozisyonu olmadığını bildiren kaynaklar (21, 59, 79, 145) ile 

çelişmekteydi. 

OE tanısı konulan olgular içerisinde kliniğimize yaz aylarında getirilen 

hastalar tüm OE olgularının % 31’ini (66 olgu) oluşturuyordu. Bu bulgu OE’nin 

çoğunlukla yaz aylarında görüldüğünü bildiren yayınlar (79, 145) ile paralel 

değildi. Bu sonucun; OE tanısı koyduğumuz 214 olgunun 199’unda yangının 
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kronik olması yani hastanın enfeksiyonun ilk bulguları görüldüğünde 

getirilmemesi sonucu ortaya çıktığı kanaatindeyiz. 

Melez ırk köpekler hariç, köpek olguları içinden 142’si (% 71) sarkık 

kulak kepçesine sahip olanlardı. Bu bulgu, OE’nin çoğunlukla sarkık kulaklı 

köpeklerde görüldüğünü bildiren literatürler (5, 21, 59, 129) ile örtüşmekteydi. 

Kliniğimize getirilen Terrier ve Kaniş ırkı köpeklerin sayısı 67 idi. Bu      

67 olgunun 53’üde (% 79) OE tespit edildi. Bu bulgu, Terrier ve Kaniş ırkı 

köpeklerin kulak kanalında normalden fazla sayıda kıl bulunması özelliği 

nedeniyle OE’ye predispoze olduklarını belirten yayın (52) ile örtüşmekteydi. Bu      

52 olgunun bakteriyolojik kültür yapılan 24’ünde, 3 olguda Pseudomonas spp.,  

2 olguda Proteus spp. belirlendi. Bu kaynakta adı geçen mikroorganizmaların 

sık görüldüğü belirtilmesine karşın, biz aynı bulguları elde edemedik. 

OE tanısı konulan köpek olguları içerisinde 30’unun radyografik 

muayenesi yapıldı ve bu olguların tümünde MAE’de daralma ya da kapanma 

tespit edildi. Bu bulgu, OE bulunan köpeklerdeki en yaygın radyografik 

bulgunun MAE’de daralma olduğunu bildiren literatür (52) ile paralellik 

göstermekteydi. 

Kulak kanallarında stenoz görülen olgularda otoskopik muayenenin 

yapılabilmesi ve lokal sağaltımın daha etkili olabilmesi için, bazı olgularda 

sistemik kortikosteroid uygulaması yapıldı. Bu olgularda bir hafta içinde 

MAE’deki yangının gerilemesiyle stenozun azaldığı ve kulak kanalının daha 

rahat muayene edilebilecek hale geldiği gözlendi. Bu bulgu, Gotthelf’in (52) 

gözlemlerini destekler nitelikteydi. 

MAE’nin klinik muayenesi amacıyla pamuklu çubuk ile temizlik yapılırken 

zaman zaman hassaslaşmış dış kulak kanalı derisinde hasar oluşabildiği 

görüldü. Bunun yanı sıra otorenin; yoğun, yapışkan kıvamlı olduğu durumlarda 

kirin, kanal dışına çıkartılamadığı gibi, aksine kanalın derinlerine, membrana 

timpaniye doğru itilebildiği ve bu bölgeye yapıştırıldığı izlendi. Bu izlenimler, 

pamuklu çubuk uygulama komplikasyonlarından bahseden yayınlardaki (52, 

139) görüşleri destekledi. 
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Bazı literatürler kulak kanalındaki kılların bir hemostatik pens ile 

yolunmasının yangı oluşturacağını bildirmektedir (55, 109). Ancak çalışmamız 

sırasında kulak kanalında aşırı kıl bulunan Terrier ya da Kaniş gibi ırklarda 

özellikle bu kılların kanalı tıkamasından kaynaklanan OE’ye rastlamamız, bu 

tıkanıklığın sebebi olan kılların uzaklaştırılmasını gerektirdi. Ayrıca kulak 

kanalında aşırı kıl birikimi olan ırklarda periyodik olarak bu kılların 

uzaklaştırılmasının enfeksiyonun profilaksisi için faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Parazitolojik muayene sonuçları laboratuvara gönderilen tüm olgularda 

negatif çıkmasına karşın, kulak kirinin makroskobik görünümü, kaynaklarda 

belirtilen (12, 26, 55, 63, 66, 87, 100, 158) otoakariyazis bulgularına 

benzediğinden  bazı kedilere otitis eksterna paraziterya olma ihtimali ile bu 

yönde sağaltım uygulandı.  

Birçok literatür (3, 5, 21, 33, 44, 74, 77, 79, 81, 86, 87, 102, 129, 139, 

141) OE’de en sık görülen bakterinin Staphylococcus intermedius olduğunu 

bildirirken, çalışmamızda dış kulak kanalından sürüntü alınıp bakteriyolojik 

muayenesi yapılan 121 olgunun sadece 1’inde (54 no’lu olgu) bu bakterinin 

üremesi düşündürücüydü. 

Çalışmamızda en fazla izole edilen bakteri türleri Staphylococcus ve 

Proteus türleriydi. Bunların içinden spesifik olarak en çok görülen türler ise, 

Staphylococcus aureus ve Proteus mirabilis’ti. Bu bulgu bu yönde bildirilen 

kaynaklar (57) ile paralellik gösterdi. 

Çalışmamızda en fazla izole edilen gram (-) bakteriler Pseudomonas ve 

Proteus türleriydi. Bu bulgu, OE’de en sık görülen gram (-) bakterilerin 

Pseudomonas ve Proteus olduğunu ifade eden literatürler (3, 59, 78, 79, 81, 97, 

129, 131, 139, 141) ile örtüşmekteydi. 

Bakteriyolojik muayenesi yapılan olgular içerisinde yalnız bir olguda 

(Olgu no: 265) Actinomyces bakterisinin üremesi, bu bakterinin nadiren izole 

edildiğini bildiren literatürü (9) destekler nitelikteydi. 

Mikrobiyolojik muayene amacıyla sürüntü alınan 19 kedi olgusunun 

1’inde Proteus spp, 1’inde Pseudomonas spp. bakterileri izole edildi. Biz de, bu 



 

 

130

bakterilerin kedilerin kulak kanallarında nadiren görüldüğü (102) fikrini 

paylaşıyoruz. 

Çalışmamızda mikolojik yönden pozitif olan 48 olgunun 40’ında (% 83) 

Candida türü tespit edildi. 33’ünde (% 69) spesifik olarak Candida albicans 

belirlendi. Altı (% 12,5) olguda Malassezia türü izole edilirken, bunlardan 

sadece 1’i (% 2) Malassezia pachydermatis olarak belirlendi. Bu bulgular OE’ye 

en çok sebep olan fungal etkenin Malassezia pachydermatis olduğunu bildiren 

literatür (3, 5, 49, 54, 59, 74, 77, 79, 81, 87, 138, 145) bulguları ile çelişsede, 

olgu sayımızın azlığı nedeni ile bu konuda fikir bildirmenin doğru olmadığını 

düşünüyoruz. Çalışmamızda Candida albicans’ın % 69’luk bir oranla görülmesi 

ve mikolojik üreme tespit edilen 5 kedi olgusunun tümünde de bu mantarın izole 

edilmesi, Candida albicans’ın kedi ve köpeklerin kulak kanallarında sık görülen 

bir mantar olduğunu bildiren literatürler (132, 145) ile örtüşürken bu mantarın 

nadiren görüldüğünü ifade eden literatür (139) ile çelişmekteydi. 

Köpek olgularından birinde (233 no’lu olgu) Trichopyton sp., birinde de 

(104 no’lu olgu) Microsporum sp.’nin izole edilmesi, bu mantarların da OE’de 

görülebileceğini belirten kaynakları (113) doğrular nitelikteydi. 

Çalışmamızda yalnız bir kedi olgusunda (8 no’lu olgu) nazofaringeal polip 

tanısı konuldu. Bu olguda otitis mediyanın radyografik bulgularının görülmesi, 

nazofaringeal poliplerde otitis mediyanın görüldüğünü bildiren literatürler (51, 

54, 142) ile paralellik göstermekteydi. 

OE tanısı konulan 214 hastadan 22’sinde (% 10) lenfadenopati belirlendi. 

Bu bulgu OE’de lenfadenopatinin sık görülmediğini bildiren literatür (66) ile 

örtüşmekteydi. 

OE tanısı konulan ve radyografisi alınan 31 olgunun tümünde MAE’de 

kalsifikasyon, stenoz ya da oklüzyon görüldü. Bu bulguların en fazla görüldüğü 

ırk Cocker Spaniel’di (13 olgu). Bu bulgular, OE’de, özellikle Cocker Spaniel 

ırkında MAE’de kalsifikasyon, stenoz ya da kanalda kapanma görüldüğünü 

ifade eden yayınlar (79, 81) ile paralellik göstermekteydi. 

OE tanısı konulan 214 olgunun 6’sında (% 2,8) sağırlık anamnezi 

mevcuttu. Bu bulgu OE’de sağırlığın % 2 oranında görüldüğünü belirten 
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literatürü (79) destekler nitelikteydi. 

OE tanısı koyulup klinik muayenesinde kötü koku gözlemlenen              

16 olgunun 10’una yapılan mikrobiyolojik muayene sonucunda hiçbirinde 

Malassezia pachydermatis izole edilmemesi, kulak kanalında kötü koku ile 

karakterize OE’lerin Malassezia pachydermatis’ten ileri gelebileceğini bildiren 

literatür (66) ile çelişmekteydi. 

Çalışmamızda, medikal sağaltım yapılan 189 OE olgusu içerisinde 

sistemik sağaltım uygulanan olguların sayısı 179’du. Bu olguların 93’ünün 

kontrolü yapılabildi ve tam bir iyileşme olduğu belirlendi. Bu bulgu; çoğu OE 

olgularında sistemik sağaltımın gerekli olduğunu belirten literatür (130) ile 

örtüşmekteydi. 

Desteklediğimiz bu literatür bilginin ışığında, Özer ve ark.’nın (113) 

sistemik sağaltımla yüksek oranda başarı elde ettiklerini bildirdikleri yayın da 

dikkate alınarak, 129 olguya, sistemik sağaltımı baz alarak oluşturduğumuz      

3 ayrı sağaltım protokolü uygulandı. Bu protokollere, farklı sistemik ilaçlar ile 

birlikte, sistemik ilaçlara kıyasla daha yüksek konsantrasyon sağladığı bildirilen 

(54) topikal sağaltım da eklendi. 

Şiddetli yangı görüldüğü için A protokolünün uygulandığı hastalarda 

yaklaşık bir hafta içinde belirgin bir antienflamatuvar etki görüldü. Buna bağlı 

olarak, bu olgularda kulak kanalının fiziksel ve otoskopik muayenesi de 

kolaylıkla yapılabildi. Elde ettiğimiz bulgular, literatürlerde (81, 142, 173) 

sistemik kortikosteroid kullanımı sonucu iyileşmenin daha etkili olduğunu 

belirten önerileri destekler nitelikteydi. 

B protokolü ile sağaltımını yaptığımız hastalardaki iyileşme oranının     

(% 48,5), A protokolü ile sağaltımı yapılan olgulardaki iyileşme oranına (% 54,5) 

yakın olması, sistemik kortikosteroidlerin ileri derecedeki OE olgularında endike 

olduğunu bildiren literatürler (81, 108, 141) ile paralellik göstermekteydi. 

C protokolü ile sağaltımını yaptığımız hastalardaki iyileşme oranının     

(% 54), diğer gruplardaki iyileşme oranlarına yakın olması, sistemik 

kortikosteroidlerin ileri derecedeki OE olgularında (81, 108, 141), sistemik 

antifungallerin ise ileri derecedeki maya enfeksiyonları ya da sistemik bir 
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mikozdan kaynaklanan enfeksiyonlarda (22, 108) endike olduğunu belirten 

literatürler ile örtüşmekteydi. 

Bu bilgilerin ışığında, OE’nin sağaltımında öncelikle, primer ya da 

sekunder enfeksiyonların sistemik bir antibiyotik ile kontrol altına alınıp, lokal 

olarak da etki oluşturacak bir ilacın kullanılması gerekliliğine inanmaktayız. 

Bunun yanı sıra özellikle mikolojik kültür sonucu pozitif olduğunda ya da 

sistemik bir mikotik enfeksiyonun varlığında sistemik bir antifungalin 

kullanılmasının iyi olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca, kulak kanalında muayene 

ve sağaltımı güçleştirecek, şiddetli bir yangının varlığında ise sistemik 

kortikosteroidlerden yararlanılması doğru olacaktır. Ancak, gerekli olmadığı 

durumlarda, özellikle yaşlı ve sistemik rahatsızlığı bulunan hayvanlarda sistemik 

kortikosteroid ve antifungal ilaçların literatürlerde de belirtilen (66, 93) yan 

etkilerine maruz kalmamak için yeterli steroid antienflamatuvar ve antifungal 

etkinin sadece lokal sağaltım ile de oluşturulabileceğini düşünmekteyiz. 

Çalışmamızdaki 314 olgunun 96’sında kulak kanalını temizleyici olarak 

laktik asit, salisilik asit, çitosanit ve sodyum dokusat içeren bir seruminolitik ve 

higroskopik ilaç (Epi-Otic®-Virbac) kullanıldı. Klinik ve otoskopik gözlemlerimize 

göre bu ilaç, kedi ve köpeklerde dış kulak kanalındaki aşırı kirlenmeyi ortadan 

kaldırarak iyi bir temizlik oluşturdu. Bu gözlemimiz, bu kulak solüsyonunun 

başarılı sonuçlar veren bir ilaç olduğunu ifade eden literatürleri (109, 170, 173) 

destekler nitelikteydi. 

Operatif yolla sağaltımları yapılan 5 köpek olgusunda Zepp yöntemi ile  

LKDR operasyonu yapıldı (Olgu no: 15, 140, 221, 226, 259). Bu olguların 

tümünde postoperatif dönemde herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. Bu 

bulgular doğrultusunda; bu operasyon tekniğinin % 34 – 47 oranında (7, 66, 96), 

Cocker Spaniel ırkında ise % 86,5 oranında (84) başarısız olduğunu ve 

postoperatif dönemde kanal girişinde görülen stenozun çok sık karşılaşılan bir 

komplikasyon olduğunu (57) bildiren yazarlar ile aynı fikri paylaşmamaktayız. 

TKKA operasyonu ile sağaltılan 33 olgunun hiçbirinde MAE 

uzaklaştırıldıktan sonra LBO yapılmadı. Bunun yerine kavum mediya mümkün 

olduğu kadar temizlenerek bolca serum fizyolojik ile irrige edildi. Postoperatif 

takibi yapılan 30 hastanın hiçbirinde otitis mediyaya ilişkin bir bulguya 
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rastlanmadı. Bu gözlemimizle; kavum mediyanın, TKKA sonrası 

temizlenebilmesi için LBO yapılması gerektiğini bildiren yazarların (43, 79, 95, 

141) fikirlerini desteklemekle birlikte, bu uygulamanın her zaman gerekli 

olmadığını düşünmekteyiz. 

Postoperatif kontrollerde 13 olguda (% 43) yara enfeksiyonuna 

rastlamamız, bu komplikasyonun hastaların % 40’ında görüldüğünü belirten 

kaynaklara (4, 33, 66, 155, 164, 172) paralellik gösterdi. 

Postoperatif dönemde 1 olguda fistül, 3 olguda pinnada nekroz 

bulgusuna rastlamamız, TKKA sonrası fistül ya da nekroz görülebileceğini 

bildiren literatürler (8, 33, 66, 79, 84, 98, 155, 156, 164) ile örtüşmekteydi. 

Oniki olguda (% 36) postoperatif fasiyal paraliz görüldü. Bunlar arasından  

kontrolü yapılan 11 olgunun 10’unda (% 91) 2 ay içinde paralizin tamamen 

ortadan kalktığı izlendi. Fasiyal paralizin en sık karşılaşılan sinirsel 

komplikasyon olduğu  (4, 8, 27, 33, 36, 43, 66, 70, 79, 84, 96, 98, 119, 155, 

164, 172), TKKA yapılan olguların % 15 – 58’inde bu komplikasyonun 

görüldüğü (8) ve bu nöropatinin birkaç hafta içerisinde ortadan kalktığı, 

kaynaklar (8, 43, 66, 79) tarafından belirtilmektedir. Bulgularımız bunlarla 

paralellik göstermekteydi. 

Yangısal polip tanısı konulan 8 ve 18 no’lu kedi olgularında kavum 

mediyada proliferatif değişiklikler tespit edildi. TKKA’yı takiben kavum 

mediyanın dorsolateral kompartımanı temizlenmesine karşın, ventromediyal 

kompartımanı da temizleyebilmek amacıyla VBO yapıldı. Kedilerde, kavum 

mediya çift kompartımanlı olduğundan (53, 65, 66), özellikle yangısal polip 

olgularında  VBO’nun yapılması gerekliliğini ifade eden yazarlar (18, 43, 53, 66, 

84, 171) ile aynı fikri paylaşmaktayız. Bu operasyonun çeşitli postoperatif 

komplikasyonlarından literatürlerde bahsedilmesine karşın (17, 66), VBO 

yapılan 2 olgunun 1’inde (8 no’lu olgu) gördüğümüz geçici fasiyal paraliz 

dışında başka bir komplikasyona rastlamadık. 

Sadece bir olguda (37 no’lu köpek olgusu) miringitis gözlendi. OE ile 

birlikte görülen bu miringitis olgusunda, membrana timpanide kalınlaşma ve 

donuklaşma izlendi. Bu bulgular; miringitisin, OE ile birlikte görüldüğünü ve 
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membrana timpaninin saydamlığını kaybederek kalınlaştığını belirten literatür 

(100) ile örtüşmekteydi. 

Sonuç olarak; yaptığımız bu çalışma ile, aurikular hematom olgularında; 

uygun sağaltımın en kısa sürede yapılamaması ya da medikal sağaltımın uzun 

süreli olması sonucu, sıklıkla kartilago aurikularis deformasyonu ile 

karşılaşıldığından, bu olgularda en kısa sürede operatif sağaltım tekniğine 

başvurulmasını, pinnada skuamoz hücre karsinomu tanısı konulan hastalarda 

ileri derecede invazif özellikte olmasından dolayı tümörün büyüklüğü 

farketmeksizin vakit geçirmeden total pinnektomi uygulanmasını, yangısal kulak 

poliplerinin orta kulak ya da tuba faringotimpanika mukozasından köken alması 

ve hızlı invazyon göstermesinden dolayı, sağaltımında total kulak kanalı 

ablasyonu ile birlikte bullanın lateral drenajı, ventromediyal kompartımanda da 

polipin mevcudiyeti halinde ise, bu operatif tekniğe ilaveten ventral bulla 

osteotomisi uygulanmasını, OE olgularında; sistemik bir antibiyotik ile birlikte 

uygun bir kulak damlasının kullanılmasını, buna ilaveten yangının ciddiyetine ve 

mikotik üremenin varlığına göre yan etkileri de göz önünde bulundurularak 

sistemik kortizon ve antifungal bir ilacın uygulanmasını, medikal sağaltım 

uygulandığı halde iyileşme göstermeyen ya da nüks eğiliminde bulunan 

enfeksiyonların, otitis mediya ile komplike olmasını ve kavum mediyada kalıcı 

hasarlar meydana getirmesini önlemek amacıyla vakit kaybetmeden uygun bir 

operatif sağaltım tekniğine başvurulmasını önermekteyiz. 

Kompleks bir bölge olan dış kulağın hastalıklarının sağaltımında başarılı 

olunabilmesi için, meslektaşlarımızın konuya hakimiyeti, periyodik kontrollerin 

yapılması, tanının erken koyulması ve uygun sağaltım seçeneğinin belirlenmesi 

gerektiğini düşünmekteyiz. 
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TABLOLAR 

 Tablo 1: Köpek olgularının genel değerlendirmesi 

Tanı Olgu 

No 
Irk Yaş Cinsiyet

Sağ Sol 
Sağaltım Sonuç 

1 İngiliz Setter 5 E MAE’de pisi pisi otu  Medikal İyileşti 

2 Melez 2 E  Isırık yarası Medikal İyileşti 

3 Terrier 10 D MAE’de tümör  Operatif İyileşti 

4 
Alman Çoban 

Köpeği 
6 E  

1-İnsisura intertrajika’da yara 

2-Otitis eksterna akuta 
Medikal Kontrole gelmedi 

5 
Golden 

Retriever 
4 E  Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

6 
Alman Çoban 

Köpeği 
4 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

7 Dalmaçyalı 13 D Aurikular hematom  Operatif 
1. operasyon nüks, 2. 

operasyon iyileşti 

8 Melez 6 D  Dorsum aurikula’da yara Medikal Kontrole gelmedi 

9 Melez 5 D Seruminolit  Medikal İyileşti 

10 
Alman Çoban 

Köpeği 
2 E  Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 
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Tanı Olgu 

No 
Irk Yaş Cinsiyet

Sağ Sol 
Sağaltım Sonuç 

11 
Alman Çoban 

Köpeği 
4 E Otitis eksterna kronika krustoza  Medikal Kontrole gelmedi 

12 
Cocker 

Spaniel 
3 E MAE’de pisi pisi otu  Medikal İyileşti 

13 Rottweiler 3 E Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal İyileşti 

14 
Golden 

Retriever 
4 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

15 
Cocker 

Spaniel 
10 D  MAE’de tümör Operatif İyileşti 

16 
Cocker 

Spaniel 
10 D  MAE’de pisi pisi otu Medikal İyileşti 

17 Terrier 14 E Otitis eksterna kronika purulenta  Medikal Kontrole gelmedi 

18 Pitbull 5 E  Aurikula’da apse Medikal Kontrole gelmedi 

19 
Alman Çoban 

Köpeği 
8 E Apeks pinna’da vaskülitis Apeks pinna’da vaskülitis Medikal İyileşti 

20 Terrier 10 E Otitis eksterna kronika Otitis eksterna kronika Medikal İyileşti 

21 Samoyed 3 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

22 Melez 4 E Otitis eksterna akuta  Medikal Kontrole gelmedi 

23 Terrier 12 D MAE’de pisi pisi otu  Medikal İyileşti 
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Tanı Olgu 

No 
Irk Yaş Cinsiyet

Sağ Sol 
Sağaltım Sonuç 

24 Kaniş 12 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

25 Terrier 9 E Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika Operatif Kontrole gelmedi 

26 
Labrador 

Retriever 
4 E Apeks pinna’da vaskülitis Apeks pinna’da vaskülitis Medikal Kontrole gelmedi 

27 Melez ? E Konha aurikula’da ısırık yarası  Medikal 
Parvoviral enteritis 

nedeniyle öldü 

28 
Cocker 

Spaniel 
9 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

29 
Belçika 

Malinois 
3 D Kartilago aurikularis’te deformasyon  Medikal İyileşmedi 

30 
Golden 

Retriever 
3 E Otitis eksterna kronika Otitis eksterna kronika Medikal Kontrole gelmedi 

31 İngiliz Setter 6 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta  Kontrole gelmedi 

32 Terrier 13 E  Aurikular hematom Operatif Kontrole gelmedi 

33 
Doberman 

Pinscher 
4 E Otitis eksterna akuta Otitis eksterna akuta Medikal İyileşti 

34 
Cocker 

Spaniel 
11 E Otitis eksterna kronika purulenta  Operatif İyileşti 
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Tanı Olgu 

No 
Irk Yaş Cinsiyet

Sağ Sol 
Sağaltım Sonuç 

35 
Cocker 

Spaniel 
11 E  Heliks lateralis’te tümör Operatif İyileşti 

36 
Cocker 

Spaniel 
11 E Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika Operatif 

Sol taraf iyileşti, Sağ 

taraf için operasyon 

önerildi 

37 Melez 7 Ay E Otitis eksterna akuta Otitis eksterna akuta Medikal Kontrole gelmedi 

38 
Cocker 

Spaniel 
4 E Otitis eksterna akuta Otitis eksterna akuta Medikal İyileşti 

39 
Alman Çoban 

Köpeği 
1 E Otitis eksterna kronika purulenta  Medikal Kontrole gelmedi 

40 Kangal 7 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

41 
Cocker 

Spaniel 
4 E  Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal İyileşti 

42 
Alman Çoban 

Köpeği 
6 D Membrana timpani perforasyonu Membrana timpani perforasyonu Medikal Kontrole gelmedi 

43 Terrier 6 Ay E Otitis eksterna akuta  Medikal Kontrole gelmedi 

44 Terrier 11 E Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal Kontrole gelmedi 

45 Melez 2 E  Skafa’da alerjik dermatitis Medikal İyileşti 

46 Kangal 2 E Aurikula’da ısırık yarası  Medikal Kontrole gelmedi 
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Tanı Olgu 

No 
Irk Yaş Cinsiyet

Sağ Sol 
Sağaltım Sonuç 

47 Terrier 11 E Otitis eksterna kronika Otitis eksterna kronika Medikal Kontrole gelmedi 

48 Terrier 8 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

49 
Cocker 

Spaniel 
12 E Otitis eksterna kronika purulenta  Medikal İyileşti 

50 Rottweiler 1 E Aurikular mikozis  Medikal Kontrole gelmedi 

51 Terrier 12 E  MAE’ta pisi pisi otu Medikal İyileşti 

52 Kaniş 10 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

53 İngiliz Setter 7 Ay D MAE’de pisi pisi otu  Medikal İyileşti 

54 
Golden 

Retriever 
3 D Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal İyileşti 

55 Melez 1 E  Otitis eksterna akuta Medikal Kontrole gelmedi 

56 Pitbull 1 E  Skafa’da kesik yarası Operatif İyileşti 

57 Terrier 8 E Aurikula’da alerjik dermatitis Aurikula’da alerjik dermatitis Medikal İyileşti 

58 İngiliz Setter 4 Ay E Otitis eksterna akuta Otitis eksterna akuta Medikal İyileşti 

59 Kaniş 12 E  Aurikular hematom Medikal Kontrole gelmedi 

60 Chow Chow 3 E Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal Kontrole gelmedi 

61 İrlanda Setter 12 E Skafa’da tümör  Operatif İyileşti 

62 Dalmaçyalı 6 D Otitis eksterna kronika seruminoza  Medikal İyileşti 



 

 

140 

Tanı Olgu 

No 
Irk Yaş Cinsiyet

Sağ Sol 
Sağaltım Sonuç 

63 Dalmaçyalı 2 E  Apeks pinna’da yırtık yarası Medikal Kontrole gelmedi 

64 
Cocker 

Spaniel 
2 E  MAE’de pisi pisi otu Medikal İyileşti 

65 
Cocker 

Spaniel 
2 E Otitis eksterna akuta Otitis eksterna akuta Medikal Kontrole gelmedi 

66 Melez 12 E Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika Operatif 

Sol taraf iyileşti, Sağ 

taraf için operasyon 

önerildi 

67 
Fransız 

Bulldog 
7 E Aurikula’da alerjik dermatitis Aurikula’da alerjik dermatitis Medikal Kontrole gelmedi 

68 
Cocker 

Spaniel 
7 E  Otitis eksterna kronika hiperplastika Operatif İyileşti 

69 İngiliz Setter 7 D  Aurikular mikozis Medikal İyileşti 

70 İngiliz Setter 7 D  Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

71 
Alman Çoban 

Köpeği 
9 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

72 
Alman Çoban 

Köpeği 
2 D Skafa’da tümör  Operatif İyileşti 

73 Puanter 3 D  MAE’de pisi pisi otu Medikal İyileşti 
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74 Puanter 3 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

75 
Golden 

Retriever 
11 Ay E Otitis eksterna akuta Otitis eksterna akuta Medikal İyileşti 

76 
Cocker 

Spaniel 
6 Ay E  MAE’de pisi pisi otu Medikal İyileşti 

77 Terrier 13 D  Otitis eksterna kronika krustoza Medikal İyileşti 

78 
Alman Çoban 

Köpeği 
6 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

79 Melez 4 E Aurikula’da ısırık yarası  Medikal Kontrole gelmedi 

80 
Alman Çoban 

Köpeği 
4 D  

Aurikular hematom, Otitis eksterna 

kronika seruminoza 

Operatif / 

Medikal 

Aurikular hematom 

iyileşti, Otitis için 

kontrole gelmedi 

81 Melez 3 D Membrana timpani perforasyonu Otitis eksterna kronika Medikal Kontrole gelmedi 

82 Kangal 2 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

83 Terrier 11 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

84 Boxer 2 E  Heliks lateralis’te yırtık yarası Operatif İyileşti 

85 Terrier 2 E Otitis eksterna kronika  Medikal Kontrole gelmedi 

86 Melez 3 E 
Apeks pinna’da uyuz, Otitis eksterna 

kronika ülseroza 

Apeks pinna’da uyuz, Otitis eksterna 

kronika ülseroza 
Medikal Kontrole gelmedi 
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87 
Alman Çoban 

Köpeği 
5 E Otitis eksterna kronika purulenta  Medikal İyileşti 

88 
Cocker 

Spaniel 
2 D Otitis eksterna kronika Otitis eksterna kronika Medikal Kontrole gelmedi 

89 
Cocker 

Spaniel 
7 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

90 Terrier 3 E Otitis eksterna kronika Otitis eksterna kronika Medikal İyileşti 

91 Terrier 14 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

92 Melez 7 Ay E  Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

93 
Cocker 

Spaniel 
7 D Otitis eksterna kronika Otitis eksterna kronika Medikal İyileşti 

94 Melez 7 Ay D  Otitis eksterna akuta Medikal İyileşti 

95 Boxer 1 D  Aurikulada ısırık yarası Medikal Kontrole gelmedi 

96 Terrier 13 D Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika Medikal İyileşti 

97 
Cocker 

Spaniel 
7 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

98 Puanter 2 E Otitis eksterna akuta Otitis eksterna akuta Medikal İyileşti 

99 
Cocker 

Spaniel 
9 E Otitis eksterna kronika purulenta  Medikal İyileşti 
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100 Kaniş 14 E  Otitis eksterna kronika Medikal Kontrole gelmedi 

101 
Golden 

Retriever 
4 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

102 Kangal 5 E  Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

103 
Golden 

Retriever 
2 E  Otitis eksterna seruminoza Medikal Kontrole gelmedi 

104 Melez 10 Ay E Otitis eksterna seruminoza  Medikal Kontrole gelmedi 

105 
Golden 

Retriever 
10 E  Aurikular hematom  Operasyon önerildi 

106 Terrier 11 E Otitis eksterna kronika Otitis eksterna kronika Medikal İyileşti 

107 Kishuuken 12 D  Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal İyileşti 

108 Rottweiler 6 E  
Aurikular hematom, Otitis eksterna 

akuta 

Operatif / 

Medikal 

Aurikular hematom 

iyileşti, Otitis için 

kontrole gelmedi 

109 Kaniş 13 E MAE’de pisi pisi otu  Medikal İyileşti 

110 
Cocker 

Spaniel 
4 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta  Kontrole gelmedi 

111 
Cocker 

Spaniel 
11 E Otitis eksterna kronika hiperplastika

MAE’de pisi pisi otu, Membrana 

timpani perforasyonu 
Medikal 

Sol taraf iyileşti, Otitis 

için kontrole gelmedi 
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112 Melez 4 E Otitis eksterna akuta  Medikal Kontrole gelmedi 

113 Melez 5 E  Otitis eksterna kronika hiperplastika  Operasyon önerildi 

114 
Cocker 

Spaniel 
10 E Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika Medikal Kontrole gelmedi 

115 
Cocker 

Spaniel 
3 D MAE’de pisi pisi otu Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

116 Terrier 16 E  Otitis eksterna kronika Medikal Kontrole gelmedi 

117 Terrier 10 E Otitis eksterna akuta  Medikal İyileşti 

118 İngiliz Setter 2 E Otitis eksterna kronika seruminoza  Medikal İyileşti 

119 
Cocker 

Spaniel 
2 E Otitis eksterna akuta Otitis eksterna akuta Medikal Kontrole gelmedi 

120 SharPei 
5,5 

Ay 
D Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal İyileşti 

121 
Golden 

Retriever 
5 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

122 Fransız Mastif 6 E Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal İyileşti 

123 Terrier 12 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

124 
Cocker 

Spaniel 
8 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 
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125 Melez ? D  Dorsum aurikula’da ısırık yarası Medikal İyileşti 

126 Melez ? D  Otitis eksterna akuta Medikal Kontrole gelmedi 

127 
Alman Çoban 

Köpeği 
3 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

128 
Alman Çoban 

Köpeği 
10 E 

MAE’de tümör, otitis eksterna 

kronika purulenta 
 

Operatif / 

Medikal 
İyileşti 

129 
Alman Çoban 

Köpeği 
5 E Kartilago aurikularis nekrozu  Medikal Kontrole gelmedi 

130 Melez ? E  Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

131 
Alman Çoban 

Köpeği 
4 E Otitis eksterna kronika Otitis eksterna kronika Medikal İyileşti 

132 
Alman Çoban 

Köpeği 
4 E 

Aurikular hematom, Otitis eksterna 

kronika seruminoza 
  Operasyona gelmedi 

133 Melez 4 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

134 Collie 9 D  Aurikular hematom Operatif İyileşti 

135 Pitbull 13 E Otitis eksterna kronika krustoza Otitis eksterna kronika krustoza Medikal İyileşti 

136 
Cocker 

Spaniel 
8 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

137 Terrier 8 E Otitis eksterna kronika seruminoza  Medikal Kontrole gelmedi 
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138 Kangal 2 E 
Apeks pinna’da vaskülitis, Otitis 

eksterna kronika purulenta 
 Medikal Kontrole gelmedi 

139 
Alman Çoban 

Köpeği 
1 E Kartilago aurikularis’te deformasyon   İyileşmedi 

140 Terrier 12 E MAE’de tümör  Operatif İyileşti 

141 İngiliz Setter 5 E  Yangısal polip Operatif İyileşti 

142 Pekingese 15 E  MAE’de tümör Operatif 
İyileşme döneminde 

öldü 

143 Melez 3 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal 
Bakım koşullarından 

dolayı ölmüş 

144 Melez 13 E Otitis eksterna kronika hiperplastika  Medikal İyileşti 

145 
Cocker 

Spaniel 
12 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

146 
Cocker 

Spaniel 
11 D Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika  Operasyon önerildi 

147 
Alman Çoban 

Köpeği 
2 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

148 
Alman Çoban 

Köpeği 
8 E Otitis eksterna kronika purulenta  Medikal Kontrole gelmedi 
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149 
Cocker 

Spaniel 
10 E Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika  Operasyon önerildi 

150 Terrier 4 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

151 Melez 9 D Otitis eksterna kronika seruminoza  Medikal İyileşti 

152 Terrier 5 D Otitis eksterna kronika  Medikal İyileşti 

153 Terrier 13 D Otitis eksterna akuta  Medikal İyileşti 

154 
Golden 

Retriever 
6 E 

Otitis eksterna kronika purulenta, 

Kartilago aurikularis’te deformasyon
Otitis eksterna kronika purulenta Medikal 

Otitis iyileşti, Kartilago 

aurikularisteki 

deformasyon kalıcı 

oldu 

155 
Cocker 

Spaniel 
1 D  MAE’de pisi pisi otu Medikal İyileşti 

156 
Cocker 

Spaniel 
1 D  MAE’de pisi pisi otu Medikal İyileşti 

157 
Cocker 

Spaniel 
1 D MAE’de pisi pisi otu MAE’de pisi pisi otu Medikal İyileşti 

158 Puanter 5 D MAE’de pisi pisi otu  Medikal İyileşti 

159 
Alman Çoban 

Köpeği 
8 D Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika purulenta  Operasyon önerildi 
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160 Kangal 3 D  Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal Kontrole gelmedi 

161 Terrier ? D 
MAE’de pisi pisi otu, Otitis eksterna 

purulenta 
 Medikal İyileşti 

162 
Golden 

Retriever 
2 D Otitis eksterna akuta seruminoza Otitis eksterna akuta seruminoza Medikal İyileşti 

163 Kaniş 11 D Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika Medikal İyileşti 

164 
Alman Çoban 

Köpeği 
1 E Otitis eksterna purulenta  Medikal İyileşti 

165 Terrier 9 D Otitis eksterna akuta  Medikal İyileşti 

166 Kaniş 6 D  Otitis eksterna purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

167 Terrier 9 D Otitis eksterna kronika Otitis eksterna kronika Medikal Kontrole gelmedi 

168 Terrier 13 D MAE’de tümör  Operatif İyileşti 

169 Terrier 8 D MAE’de pisi pisi otu  Medikal İyileşti 

170 
Golden 

Retriever 
? D Otitis eksterna akuta  Medikal İyileşti 

171 Melez 3 E Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal İyileşti 

172 Terrier 10 D Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika  Operasyon önerildi 

173 
Alman Çoban 

Köpeği 
3 E Otitis eksterna kronika  Medikal Kontrole gelmedi 
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174 Kaniş 12 D Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal Kontrole gelmedi 

175 Terrier 13 D  Otitis eksterna kronika hiperplastika Operatif İyileşti 

176 Terrier 8 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

177 
 Cocker 

Spaniel 
11 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

178 Terrier 13 D MAE’de tümör   Operasyon önerildi 

179 Chow Chow 5 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

180 Kaniş 11 E Otitis eksterna kronika purulenta  Medikal Kontrole gelmedi 

181 SharPei 7 Ay D Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal İyileşti 

182 Rottweiler 2 D  Aurikula’da yırtık yarası Operatif İyileşti 

183 Terrier 4 E Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal Kontrole gelmedi 

184 Sibirya Husky 3 E Skafa’da yırtık yarası  Medikal İyileşti 

185 
Cocker 

Spaniel 
2 E Otitis eksterna kronika  Medikal İyileşti 

186 
Cocker 

Spaniel 
12 E Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika Operatif İyileşti 

187 Terrier 7 Ay E MAE’de pisi pisi otu  Medikal İyileşti 

188 Terrier 14 D Otitis eksterna kronika purulenta 
Otitis eksterna kronika purulenta, 

Skafa’da tümör 

Operatif / 

Medikal 
İyileşti 
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189 
Cocker 

Spaniel 
7 D Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika Medikal İyileşti 

190 
Cocker 

Spaniel 
11 E Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika Operatif İyileşti 

191 
Golden 

Retriever 
2 D  MAE’de pisi pisi otu Medikal İyileşti 

192 
Golden 

Retriever 
2 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

193 Boxer 2 D Otitis eksterna kronika seruminoza  Medikal İyileşti 

194 
Cocker 

Spaniel 
10 E Aurikular hematom   

Dahili hastalıklarından 

dolayı sağaltım 

yapılamadı 

195 Kangal 5 E  Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

196 
Alman Çoban 

Köpeği 
7 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

197 
Labrador 

Retriever 
6 Ay E  Apeks pinna’da tümör Operatif İyileşti 

198 
Cocker 

Spaniel 
8 D Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika  Operasyon önerildi 



 

 

151 

Tanı Olgu 

No 
Irk Yaş Cinsiyet

Sağ Sol 
Sağaltım Sonuç 

199 Melez 7 D Otitis eksterna kronika hiperplastika
Otitis eksterna kronika hiperplastika, 

MAE’de polip 
 Operasyon önerildi 

200 Terrier 9 E Otitis eksterna kronika krustoza  Medikal Kontrole gelmedi 

201 Terrier 11 D Otitis eksterna kronika krustoza Otitis eksterna kronika krustoza Medikal Kontrole gelmedi 

202 Boxer 8 E Skafa’da yırtık yarası  Operatif İyileşti 

203 
Alman Çoban 

Köpeği 
5 E 

Apeks pinna ve skafa’da yırtık 

yarası 
 Medikal Kontrole gelmedi 

204 Kangal 4 E Otitis eksterna kronika purulenta  Medikal İyileşti 

205 İngiliz Setter 1 E MAE’de pisi pisi otu MAE’de pisi pisi otu Medikal İyileşti 

206 Rottweiler 2 E Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal İyileşti 

207 
Kafkas Çoban 

Köpeği 
2 E  Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

208 Saint Bernard 5 E  Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal İyileşti 

209 
Golden 

Retriever 
5 E  

Aurikular hematom, Otitis eksterna 

kronika seruminoza 

Operatif / 

Medikal 

1. operasyon nüks, 2. 

operasyon iyileşti 

210 Melez 5 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Operatif 

Sağ kulak iyileşti, sol 

kulak için operasyona 

gelmedi 

211 Rottweiler 11 D  Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 
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212 
Labrador 

Retriever 
6 D Kartilago aurikularis’te deformasyon   İyileşmedi 

213 
Cocker 

Spaniel 
1 E  MAE’de pisi pisi otu Medikal İyileşti 

214 
Cocker 

Spaniel 
12 D Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika  Operasyon önerildi 

215 
Cocker 

Spaniel 
13 E  Otitis eksterna kronika hiperplastika Operatif İyileşti 

216 
Cocker 

Spaniel 
2 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

217 
Golden 

Retriever 
5 D  Aurikular hematom Operatif İyileşti 

218 Melez 12 D Otitis eksterna kronika krustoza Otitis eksterna kronika krustoza Medikal Kontrole gelmedi 

219 Terrier 7 D Otitis eksterna kronika purulenta  Medikal Kontrole gelmedi 

220 
Alman Çoban 

Köpeği 
2 D  Apeks pinna kopmuş Operatif 

Apeks tamir edildi 

ama eski dikliğini 

almadı 

221 
Cocker 

Spaniel 
9 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta 

Operatif / 

Medikal 
İyileşti 
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222 
Cocker 

Spaniel 
5 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

223 
Cocker 

Spaniel 
6 E Otitis eksterna kronika purulenta   Operasyon önerildi 

224 Basset Hound 11 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

225 Dalmaçyalı 5 E Aurikular hematom  Operatif İyileşti 

226 Terrier 6 D MAE’de tümör  Operatif İyileşti 

227 Kangal 4 E Otitis eksterna kronika krustoza Otitis eksterna kronika krustoza Medikal Kontrole gelmedi 

228 Melez 3 D 
Skafa’da kesik yarası, Otitis 

eksterna kronika seruminoza 

Kartilago aurikularis’te deformasyon, 

Otitis eksterna kronika purulenta 
Medikal Kontrole gelmedi 

229 Melez 2 Ay D Ampirik otektomiye bağlı yara Ampirik otektomiye bağlı yara Medikal İyileşti 

230 Melez 2 Ay E Ampirik otektomiye bağlı yara Ampirik otektomiye bağlı yara Medikal İyileşti 

231 Terrier 13 D Otitis eksterna akuta  Medikal İyileşti 

232 Terrier 13 D MAE’de tümör  Operatif İyileşti 

233 Terrier 6 E  Otitis eksterna kronika Medikal İyileşti 

234 
Cocker 

Spaniel 
12 D Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika 

Operatif / 

Medikal 
İyileşti 

235 
Alman Çoban 

Köpeği 
2 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 
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236 
Golden 

Retriever 
10 Ay D Otitis eksterna kronika Otitis eksterna kronika Medikal Kontrole gelmedi 

237 
Minyatür 

Pinscher 
1 E Otitis eksterna seruminoza  Medikal Kontrole gelmedi 

238 Melez 7 D Otitis eksterna seruminoza Otitis eksterna seruminoza Medikal Kontrole gelmedi 

239 
Cocker 

Spaniel 
9 Ay D 

MAE’de pisi pisi otu, Otitis eksterna 

akuta 

MAE’de pisi pisi otu, Otitis eksterna

akuta 
Medikal İyileşti 

240 Melez 4 E Otitis eksterna kronika ülseroza Otitis eksterna kronika ülseroza Medikal İyileşti 

241 
Golden 

Retriever 
9 E Aurikular hematom  

Medikal / 

Oparatif 

Medikal sağaltım 

nüks, 1. op. nüks, 2. 

op. iyileşti 

242 
Cocker 

Spaniel 
4 E Heliks lateralis’te yırtık yarası  Operatif İyileşti 

243 Terrier 13 D Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika Operatif 

Sol taraf iyileşti, sağ 

taraf için operasyon 

önerildi 

244 Terrier 8 D Otitis eksterna seruminoza  Medikal İyileşti 

245 
Golden 

Retriever 
4 D Otitis eksterna seruminoza Otitis eksterna seruminoza Medikal İyileşti 



 

 

155 

Tanı Olgu 

No 
Irk Yaş Cinsiyet

Sağ Sol 
Sağaltım Sonuç 

246 
Alman Çoban 

Köpeği 
3 E Otitis eksterna seruminoza Otitis eksterna seruminoza Medikal İyileşti 

247 Melez 9 D Otitis eksterna kronika krustoza Otitis eksterna kronika krustoza Medikal İyileşti 

248 
Cocker 

Spaniel 
5 D MAE’de pisi pisi otu  Medikal İyileşti 

249 Melez 9 D Otitis eksterna kronika krustoza Otitis eksterna kronika krustoza Medikal Kontrole gelmedi 

250 
Cocker 

Spaniel 
? D Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal Kontrole gelmedi 

251 
Golden 

Retriever 
1 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

252 
Cocker 

Spaniel 
10 E Otitis eksterna kronika purulenta  Medikal İyileşti 

253 Terrier 4 E Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal Kontrole gelmedi 

254 
Alman Çoban 

Köpeği 
2 E Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal İyileşti 

255 İngiliz Setter 2 E MAE’de pisi pisi otu  Medikal İyileşti 

256 
Cocker 

Spaniel 
11 E Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika Operatif 

Sağ taraf iyileşti, sol 

taraf için operasyon 

önerildi 
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Sağaltım Sonuç 

257 Terrier 11 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

258 Kaniş 11 E Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika purulenta 
Operatif / 

Medikal 
İyileşti 

259 Kangal 9 E Otitis eksterna kronika purulenta  Operatif İyileşti 

260 Kangal 5 Ay E Ampirik otektomiye bağlı yara Ampirik otektomiye bağlı yara  Operasyona gelmedi 

261 Kangal 5 Ay D Ampirik otektomiye bağlı yara Ampirik otektomiye bağlı yara  Operasyona gelmedi 

262 Kaniş 8 E Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal Kontrole gelmedi 

263 Terrier 6 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

264 Kaniş 10 E Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal Kontrole gelmedi 

265 Çatal Burun 2 D  

1. tanı: Otitis eksterna akuta 

2. tanı: Otitis eksterna kronika 

seruminoza 

Medikal 
1. sağaltım: Nüks 

2. sağaltım: İyileşti 

266 
Golden 

Retriever 
5 D Otitis eksterna seruminoza Otitis eksterna seruminoza Medikal Kontrole gelmedi 

267 Terrier 10 E Otitis eksterna kronika hiperplastika Otitis eksterna kronika hiperplastika Medikal İyileşti 

268 Terrier 8 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

269 Kangal 2 E Otitis eksterna akuta Otitis eksterna akuta Medikal İyileşti 

270 Boxer 4 D Heliks mediyalis’te tümör  Operatif İyileşti 

271 Chow Chow 13 E Otitis eksterna kronika purulenta  Medikal Kontrole gelmedi 
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Tanı Olgu 

No 
Irk Yaş Cinsiyet

Sağ Sol 
Sağaltım Sonuç 

272 Terrier 14 E Otitis eksterna kronika purulenta  Medikal İyileşti 

273 Rottweiler 8 E Konha aurikularis’te tümör  Operatif İyileşti 

274 Rottweiler 1 E Otitis eksterna kronika seruminoza Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal Kontrole gelmedi 

275 
Alman Çoban 

Köpeği 
5 D Otitis eksterna kronika seruminoza 

Otitis eksterna kronika seruminoza, 

Aurikular hematom 

Operatif / 

Medikal 

Otitis ve hematom 

iyileşti, kartilago 

aurikularis’te 

deformasyon 

şekillendi 

276 
Alman Çoban 

Köpeği 
4 D 

Otitis eksterna kronika seruminoza, 

Kartilago aurikularis’te deformasyon
 Medikal 

Otitis iyileşti, Kartilago 

aurikularisteki 

deformasyon 

iyileşmedi 

277 
Cocker 

Spaniel 
4 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

278 Terrier 1 E  Otitis eksterna kronika seruminoza Medikal Kontrole gelmedi 

279 
Alman Çoban 

Köpeği 
2 E Otitis eksterna kronika seruminoza  Medikal İyileşti 
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    Tablo 2: Kedi olgularının genel değerlendirmesi 

Tanı Olgu 

No 
Irk Yaş Cinsiyet 

Sağ Sol 
Sağaltım Sonuç 

1 Melez 1 E MAE’de yangısal polip  Operatif 

Polip operasyon ile 

uzaklaştırıldı, ancak heliks 

lateralis’te nekroz şekillendi 

2 Melez 10 E  Otitis eksterna kronika Medikal Kontrole gelmedi 

3 Melez 10 D Otitis eksterna kronika Otitis eksterna kronika Medikal Kontrole gelmedi 

4 Melez 3 E MAE’de tümör   
Operasyondan önce 

anestezide öldü 

5 Melez 7 D MAE’de tümör  Operatif İyileşti 

6 Melez 14 D Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal Kontrole gelmedi 

7 Ankara 13 E Aurikula’da yaygın tümör Apeks pinna’da tümör Operatif 
1. op.: Sağ taraf nüks, 2. 

op.: Nüks, 3. op.: İyileşti 

8 Melez 5 E Nazofaringeal polip  Operatif İyileşti 

9 Ankara 2 Ay E Otitis eksterna kronika Otitis eksterna kronika Medikal Kontrole gelmedi 

10 Melez 4 E 

Otitis eksterna paraziterya, 

Kartilago aurikulariste 

deformasyon 

 Medikal Kontrole gelmedi 

11 Melez ? D MAE’de yangısal polip MAE’de yangısal polip Operatif İyileşti 
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Tanı Olgu 

No 
Irk Yaş Cinsiyet 

Sağ Sol 
Sağaltım Sonuç 

12 Van 13 D  
Aurikular hematom, Otitis eksterna 

kronika paraziterya 

Operatif / 

Medikal 
İyileşti 

13 Melez 6 Ay D  
MAE’de yangısal polip, Otitis 

eksterna kronika purulenta 

Operatif / 

Medikal 
İyileşti 

14 Melez 1 E  MAE’de yangısal polip Operatif 
Postoperatif bakım 

koşullarından dolayı ölmüş. 

15 Melez ? E  Tragus’ta fistül Medikal İyileşti 

16 Melez 1 D MAE’de tümör  Operatif İyileşti 

17 Ankara 11 E Pinna’da tümör  Operatif 
Nüks etti ve operasyon 

önerildi 

18 Melez ? E  MAE’de yangısal polip Operatif İyileşti 

19 Melez ? E MAE’de yangısal polip  Operatif 

Polip operasyon ile 

uzaklaştırıldı, ancak apeks 

pinna nekroze oldu ve başı 

yatırma geçmedi 

20 Melez 6 D  MAE’de yangısal polip Operatif Nüks etti, TKKA önerildi 

21 Melez 13 D  MAE’de tümör  Operasyon önerildi 

22 Melez 11 E  MAE’de tümör Operatif Anesteziden öldü 

23 Melez 13 D MAE’de yangısal polip   Operasyon önerildi 
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Tanı Olgu 

No 
Irk Yaş Cinsiyet 

Sağ Sol 
Sağaltım Sonuç 

24 Melez 8 E Otitis eksterna paraziterya  Medikal İyileşti 

25 Melez 4 E Otitis eksterna paraziterya Otitis eksterna paraziterya Medikal Kedi kaçmış 

26 
British 

Blue 
8 Ay E Otitis eksterna kronika Otitis eksterna kronika Medikal İyileşti 

27 Melez 13 E Otitis eksterna kronika purulenta Otitis eksterna kronika purulenta Medikal İyileşti 

28 Ankara 2 D  MAE’de polip Operatif Anesteziden öldü 

29 Melez 8 E  
Aurikula’yı tamamen içine alan 

yaygın tümör 
 Operasyon önerildi 

30 Ankara 3 Ay D Otitis eksterna ülseroza Otitis eksterna ülseroza Medikal İyileşti 

31 Melez 2 E 
MAE’de polip, Otitis eksterna 

kronika purulenta 
Otitis eksterna paraziterya 

Operatif / 

Medikal 

1. operasyon; nüks 

2. operasyon ile iyileşti 

32 Melez 4 D MAE’de polip  Operatif İyileşti 

33 Melez 10 D  Pinna’da tümör  Operasyon önerildi 

34 İran 2 E Otitis eksterna seruminoza  Medikal İyileşti 

35 Melez 10 E  MAE’de polip  
Dahili hastalıktan dolayı 

ölmüş 
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   Tablo 3: Köpeklerde görülen hastalıkların genel dağılımı 

Hastalık Olgu Sayısı Olgu No 

Aurikular hematom 9 7, 32, 59, 105, 134, 194, 217, 225, 241 

Aurikular hematom + Otitis eksterna akuta  1 108 

Aurikular hematom + Otitis eksterna kronika seruminoza 4 80, 132, 209, 275 

Aurikulada apse 1 18 

Aurikulada deformasyon (unilateral) 3 29, 139, 212 

Aurikulada deformasyon + Otitis eksterna kronika purulenta 2 154, 228 

Aurikulada deformasyon + Otitis eksterna kronika seruminoza 1 276 

Aurikulada tümör (unilateral) 5 35, 61, 72, 197, 270 

Aurikulada tümör + Otitis eksterna kronika purulenta 1 188 

Pinnada vaskülitis (bilateral) 2 19, 26 

Pinnada vaskülitis + Otitis eksterna kronika purulenta 1 138 

Pinnada dermatitis (unilateral) 3 45, 50, 69 

Pinnada dermatitis (bilateral) 3 57, 67, 86 

Pinnada yara (unilateral) 15 2, 8, 27, 46, 56, 63, 79, 84, 95, 125, 182, 184, 202, 203, 242 

Pinnada yara (bilateral) 4 229, 230, 260, 261 

Pinnada yara + Otitis eksterna akuta 1 4 

Pinnada yara + Otitis eksterna kronika seruminoza 1 228 

Pinnada nekroz 1 129 
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Hastalık Olgu Sayısı Olgu No 

Pinnada kopma 1 220 

MAE’de pisi pisi otu (unilateral) 20 
1, 12, 16, 23, 51, 53, 64, 73, 76, 109, 115, 155, 156, 158, 169, 187, 

191, 213, 248, 255 

MAE’de pisi pisi otu (bilateral) 2 157, 205 

MAE’de pisi pisi otu + Membrana timpani perforasyonu 1 111 

MAE’de pisi pisi otu + Otitis eksterna akuta 1 239 

MAE’de pisi pisi otu + Otitis eksterna purulenta 1 161 

MAE’de tümör (unilateral) 10 3, 15, 140, 141, 142, 168, 178, 226, 232, 273 

MAE’de tümör + Otitis eksterna kronika purulenta 1 128 

MAE’de tümör + Otitis eksterna kronika hiperplastika 1 199 

Seruminolit 1 9 

Membrana timpani perforasyonu (unilateral) 1 81 

Membrana timpani perforasyonu (bilateral) 1 42 

Otitis eksterna akuta (unilateral) 12 22, 43, 55, 94, 112, 117, 126, 153, 165, 170, 231, 265 

Otitis eksterna akuta (bilateral) 9 33, 37, 38, 58, 65, 75, 98, 119, 269 

Otitis eksterna kronika (unilateral) 8 81, 85, 100, 116, 152, 173, 185, 233 

Otitis eksterna kronika (bilateral) 10 20, 30, 47, 88, 90, 93, 106, 131, 167, 236 

Otitis eksterna seruminoza (unilateral) 2 237, 244 

Otitis eksterna seruminoza (bilateral) 4 238, 245, 246, 266 
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Hastalık Olgu Sayısı Olgu No 

Otitis eksterna kronika purulenta (unilateral) 29 
5, 10, 17, 34, 39, 49, 70, 87, 92, 99, 102, 115, 130, 148, 159, 164, 

166, 180, 195, 204, 207, 211, 219, 223, 252, 258, 259, 271, 272 

Otitis eksterna kronika purulenta (bilateral) 47 

6, 14, 21, 24, 28, 31, 40, 48, 52, 71, 74, 78, 82, 83, 89, 91, 97, 101, 

110, 121, 123, 124, 127, 133, 136, 143, 145, 147, 150, 154, 176, 

177, 179, 188, 192, 196, 210, 216, 221, 222, 224, 235, 251, 257, 

263, 268, 277 

Otitis eksterna kronika krustoza (unilateral) 3 11, 77, 200 

Otitis eksterna kronika krustoza (bilateral) 6 135, 201, 218, 227, 247, 249 

Otitis eksterna kronika seruminoza (unilateral) 13 41, 62, 103, 104, 118, 137, 151, 160, 193, 208, 265, 278, 279 

Otitis eksterna kronika seruminoza (bilateral) 20 
13, 44, 54, 60, 107, 120, 122, 162, 171, 174, 181, 183, 206, 250, 

253, 254, 262, 264, 274, 275 

Otitis eksterna kronika hiperplastika (unilateral) 8 68, 111, 113, 144, 158, 175, 215, 258 

Otitis eksterna kronika hiperplastika (bilateral) 19 
25, 36, 66, 96, 114, 146, 149, 163, 172, 186, 189, 190, 198, 199, 

214, 234, 243, 256, 267 

Otitis eksterna kronika ülseroza (bilateral) 2 86, 240 
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                    Tablo 4: Kedilerde görülen hastalıkların genel dağılımı 

Hastalık Olgu Sayısı Olgu No 

Aurikular hematom + Otitis eksterna kronika paraziterya 1 1 

Aurikulada tümör (unilateral) 2 17, 33 

Aurikulada tümör (bilateral) 1 7 

Aurikulada ve MAE’de tümör 1 29 

Pinnada fistül 1 15 

MAE’de tümör (unilateral) 14 1, 4, 5, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 32, 35 

MAE’de tümör (bilateral) 1 11 

MAE’de tümör + Otitis eksterna kronika purulenta 2 13, 31 

Otitis eksterna kronika (unilateral) 1 2 

Otitis eksterna kronika (bilateral) 3 3, 9, 26 

Otitis eksterna seruminoza (unilateral) 1 34 

Otitis eksterna ülseroza (bilateral) 1 30 

Otitis eksterna paraziterya (unilateral) 3 10, 24, 31 

Otitis eksterna paraziterya (bilateral) 1 25 

Otitis eksterna kronika purulenta (bilateral) 2 6, 27 

Nazofaringeal polip 1 8 
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    Tablo 5: Köpek olgularındaki klinik ve otoskopik bulgular 

Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

1   Pisi pisi otu  

2  Yara   

3 MAE girişinde tümör    

4  Pinna’da yara, ödem, hiperemi  Enflamasyon, kalsifikasyon 

5  Otore   

6 Otalji, otore Otalji, otore Otore Otore 

7 Aurikula’da şişlik    

8  Dorsum aurikula’da yara   

9   Kir birikimi  

10  Otore  Hiperemi 

11 Başı eğme  
Enflamasyon, kuru sarı 

kirlenme 
 

12   Pisi pisi otu, otore  

13 Siyah otore Siyah otore   

14 Purulent akıntı Purulent akıntı Purulent akıntı Purulent akıntı 

15    Tümör 
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

16    
Membrana timpani üzerinde 

pisi pisi otu 

17 Skafa’da kızarıklık, otore  Aşırı kıl birikimi, otore  

18  Aurikula’da purulent yara  Normal 

19 Apeks pinna’da yara Apeks pinna’da yara   

20   Otore Otore 

21   Purulent otore Purulent otore 

22 Başını yatırıyor  Otore, hemoraji  

23   Pisi pisi otu  

24 
Ln. mandibularis ve ln. popliteus’da 

büyüme, otalji, otore, kötü koku, kızarıklık

Ln. mandibularis ve ln. popliteus’da 

büyüme, otalji, otore, kötü koku, 

kızarıklık 

Enflamasyon, otore, ödem Enflamasyon, otore, ödem 

25 Hiperplazi Hiperplazi   

26 Apeks pinna’da yara Apeks pinna’da yara   

27 Konha aurikula’da yara    

28 Purulent akıntı, ödem, hiperemi Purulent akıntı, ödem, hiperemi Enflamasyon, ödem Enflamasyon, ödem 

29 
Skafa’da rezorbe olmuş hematom, 

kartilago aurikularis’te kalınlaşma 
 Normal Normal 

30 Kızarıklık Kızarıklık Hiperemi, ödem Hiperemi, ödem 
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

31 Otore Otore   

32  Aurikula’da şişlik   

33 Skafa ve konha aurikularis’te kızarıklık 
Skafa ve konha aurikularis’te 

kızarıklık 
  

34 Otore  Polip, hiperemi  

35  Heliks lateralis’te kitle   

36 Otalji, otore Otalji, otore Hiperplazi Hiperplazi 

37 Siyah otore, kötü koku Siyah otore, kötü koku Hiperemi, miringitis Hiperemi, miringitis 

38 Otore Otore Otore, enflamasyon Otore 

39 Otore, başını eğme  
Enflamasyon, otore, 

hiperemi, otoraji 
 

40 Otore Otore Enflamasyon, hiperplazi Enflamasyon, hiperplazi 

41    Otore, hiperemi 

42   
Membrana timpani’de 

ruptur, otitis mediya 

Membrana timpani’de ruptur, 

otitis mediya 

43   Aşırı kıl birikimi, kirlenme  

44 
Ln. mandibularis, ln. retrofaringeus ve ln. 

popliteus’da büyüme 

Ln. mandibularis, ln. retrofaringeus 

ve ln. popliteus’da büyüme 
Siyah otore Siyah otore 

45  Skafa’da kızarıklık, kabuklanma   



 

 

168 

Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

46 Aurikula’da yara    

47 MAE girişi kıl birikimi ile tıkalı MAE girişi kıl birikimi ile tıkalı Aşırı kıl birikimi Aşırı kıl birikimi 

48 Otore, kötü koku Otore, kötü koku   

49 
Ln. mandibularis, ln. retrofaringeus ve ln. 

preskapularis’te büyüme,  
 Sarı otore, enflamasyon  

50 Heliks lateralis ve skafa’da kabuklu yara    

51    Pisi pisi otu, otore 

52 Otore Otore Enflamasyon Enflamasyon 

53 Otalji, otore  Otore, pisi pisi otu, miringitis  

54 Otore Otore   

55  Otore   

56  Aurikulada yara, kanama   

57 
Aurikula genelinde kıl dökülmesi, 

kızarıklık 

Aurikula genelinde kıl dökülmesi, 

kızarıklık 
  

58   
Horizontal kanalda kir 

birikimi 
Horizontal kanalda kir birikimi 

59  Skafa’da şişlik   

60 Otalji, siyah otore Otalji, siyah otore Siyah otore Siyah otore 

61 Skafa’da kitle    
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

62   Siyah otore  

63  Apeks pinna’da yara   

64    Pisi pisi otu 

65   Otore Otore 

66 Kaşıma Kaşıma, hiperplazi Hiperplazi Hiperplazi 

67 
Aurikula’da kıl dökülmesi, kızarıklık, 

kabuklanma 

Aurikula’da kıl dökülmesi, kızarıklık, 

kabuklanma 
  

68 Hiperplazi kanaldan dışarı taşmış Hiperplazi kanaldan dışarı taşmış Hiperplazi Hiperplazi 

69  
Dorsum aurikula’da dairesel yara, 

otore 
  

70  Purulent otore  Enflamasyon, ödem 

71 Ln. popliteus’ta büyüme, purulent otore 
Ln. popliteus’ta büyüme, purulent 

otore 
Purulent otore Purulent otore 

72 Skafa’da kitle    

73    Pisi pisi otu 

74 Purulent otore, kabuklanma Purulent otore, kabuklanma Purulent otore, kabuklanma Purulent otore, kabuklanma 

75 Başı yatırma  Enflamasyon, kızarıklık 

Enflamasyon kızarıklık, pisi 

pisi otu, membrana timpani 

rupturu 
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

76    Pisi pisi otu 

77  Kabuklanma, kızarıklık, kötü koku  
Enflamasyon, kızarıklık, 

kabuklanma 

78 Kaşıma, otalji Kaşıma, otalji Purulent otore Purulent otore 

79 

Aurikula’da hematom, delik yarası, 

kartilago aurikularis’te deformasyon 

başlangıcı 

   

80  Aurikular hematom, otalji, siyah otore   

81  Otore, kabuklanma 
Membrana timpani’de 

ruptur, otitis mediya 
Otore, kabuklanma 

82 Purulent otore, kötü koku Purulent otore, kötü koku   

83 

Ln. mandibularis, ln. retrofaringeus, ln. 

preskapularis ve ln. popliteus’ta büyüme, 

purulent otore, kabuklanma 

Ln. mandibularis, ln. retrofaringeus, 

ln. preskapularis ve ln. popliteus’ta 

büyüme, purulent otore, kabuklanma 

Purulent otore, kabuklanma Purulent otore, kabuklanma 

84  Heliks lateraliste hemorajik yara   

85 Kulağını kaşıma, otore    

86 Apeks pinna’da kıl dökülmesi 
Apeks pinna’da kıl dökülmesi, başını 

eğme 
Enflamasyon, yara alanları Enflamasyon, yara alanları 
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

87 
Otalji, purulent ve hemorajik otore, kötü 

koku 
 Purulent otore, enflamasyon  

88   
Membrana timpani’ye yakın 

kir birikimi, hiperemi 

Membrana timpani’ye yakın kir 

birikimi, hiperemi 

89   Purulent otore, hiperemi Purulent otore, hiperemi 

90   Otore, hiperemi Otore, hiperemi 

91 Purulent otore 
Purulent otore, epifora, hiperemik 

konjuktiva 

Enflamasyon, ödem, 

daralma 
Enflamasyon, ödem, daralma 

92 Purulent otore, kulakları kaşıma 
Purulent otore, kulağını kaşıma, 

başını eğme 
 

Enflamasyon, purulent otore, 

ödem, hiperemi 

93   Hiperemi, ödem Hiperemi, ödem 

94  Palpasyonda hassasiyet  Kızarıklık 

95  
Aurikulada çok sayıda ısırık yarası, 

ödem 
  

96 MAE girişinde hiperplazi MAE girişinde hiperplazi 
Enflamasyon, hiperplazi, 

hiperemi 

Enflamasyon, hiperplazi, 

hiperemi 

97 Otalji, purulent otore Otalji, purulent otore Enflamasyon, ödem Enflamasyon, ödem 

98 
Aurikula’nın iç yüzünde kabuklanma, 

hiperemi 

Aurikula’nın iç yüzünde kabuklanma, 

hiperemi 
Hiperemi Hiperemi 
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

99 
Ln. mandibularis ve ln. preskapularis’te 

büyüme, purulent otore 
   

100    Sarı, yapışkan otore, hiperemi 

101 Purulent otore Purulent otore Purulent otore Purulent otore 

102  
Otore, kulağını kaşıma, kızarıklık, 

yara 
  

103    Siyah yapışkan kir birikimi 

104 Aurikula’da kıl dökülmesi, siyah otore    

105  Pinna’da şişlik  Normal 

106 

Ln. mandibularis, ln. preskapularis ve ln. 

popliteus’ta büyüme, aşırı serumen 

üretimi 

Ln. mandibularis, ln. preskapularis ve 

ln. popliteus’ta büyüme, aşırı 

serumen üretimi 

Aşırı serumen birikimi Aşırı serumen birikimi 

107    Siyah yapışkan kir birikimi 

108  Aurikula’da hematom  Otore 

109   Pisi pisi otu  

110 Purulent otore Purulent otore Purulent otore Purulent otore 

111   Hiperplazi 
Pisi pisi otu, membrana 

timpani rupturu 

112 Kızarıklık, otore  Otore  
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

113  Purulent otore, hiperplazi  
Enflamasyon, purulent otore, 

hiperplazi, kalsifikasyon 

114 
Ln. preskapularis ve ln. mandibularis’te 

büyüme, otalji, hiperplazi 

Ln. preskapularis ve ln. 

mandibularis’te büyüme, otalji, 

hiperplazi 

  

115   Pisi pisi otu Purulent otore 

116  Siyah kuru kulak kiri  Siyah kuru kulak kiri 

117   Hiperemi, kulak kirinde artış  

118 
Ln. mandibularis, ln. preskapularis, ln. 

popliteus’ta büyüme, siyah otore 
 Siyah otore  

119   
Enflamasyon, siyah kuru 

kulak akıntısı 

Enflamasyon, siyah kuru kulak 

akıntısı 

120 
Aurikula’nın anatomik yapısı orifisyum’u 

kapatıyor, siyah otore 

Aurikula’nın anatomik yapısı 

orifisyum’u kapatıyor, siyah otore 
Siyah otore Siyah otore 

121 Purulent otore, kötü koku Purulent otore, kötü koku Purulent otore, ödem Purulent otore, ödem 

122 
Ln. mandibularis ve ln. popliteus’ta 

büyüme, siyah otore 

Ln. mandibularis ve ln. popliteus’ta 

büyüme, siyah otore 
Siyah otore, hiperemi Siyah otore, hiperemi 

123 Purulent otore Purulent otore Purulent otore Purulent otore 

124 Purulent otore Purulent otore Purulent otore Polip 
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

125  Dorsum aurikula’da yara, ödem   

126    Enflamasyon, otore 

127 Otalji, purulent otore, kulağını kaşıma Otalji, purulent otore, kulağını kaşıma Enflamasyon Enflamasyon 

128 
Otalji, purulent otore, kötü koku, başı 

yatırma 
 

Purulent otore, hiperemi, 

tümör 
 

129 Skafa’da yara    

130  
Otalji, otore, kulağını yere sürtüyor, 

gözde akıntı ve kızarıklık 
Enflamasyon başlangıcı 

Enflamasyon, purulent otore, 

ödem, hiperemi, kalsifikasyon, 

daralma 

131 Otore Otore Kızarıklık, otore Kızarıklık, otore 

132 Siyah otore    

133 
Ln. preskapularis ve ln. popliteus’ta 

büyüme, purulent otore, kötü koku 

Ln. preskapularis ve ln. popliteus’ta 

büyüme, purulent otore, kötü koku 
Purulent otore Purulent otore 

134  Aurikula’da şişlik   

135 Skafa’da kabuklanma Skafa’da kabuklanma 
Enflamasyon, ödem, kulak 

kirinde artış, kabuklanma 

Enflamasyon, ödem, kulak 

kirinde artış, kabuklanma 

136 Purulent otore Purulent otore Purulent otore, hiperemi Purulent otore, hiperemi 

137   Siyah otore  

138 Apeks pinna’da yara, purulent otore  Purulent otore  
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

139 Aurikula’da şekil bozukluğu    

140   Tümör  

141    Polip 

142  Siyah otore  Tümör 

143 Kötü koku, purulent otore Kötü koku, purulent otore Purulent otore Purulent otore 

144   Hiperplazi  

145 Purulent otore Purulent otore Purulent otore Purulent otore 

146 
Ln. mandibularis, ln.retrofaringeus ve ln. 

preskapularis’te büyüme 

Ln. mandibularis, ln.retrofaringeus ve 

ln. preskapularis’te büyüme 
Hiperplazi Hiperplazi 

147 Purulent otore Purulent otore Purulent otore Purulent otore 

148 Purulent otore, kötü koku    

149 Purulent otore Purulent otore Hiperplazi Hiperplazi 

150   Purulent otore Purulent otore 

151 Siyah otore    

152   Enflamasyon, hiperemi  

153 Kulağını kaşıyor  Kulak kirinde artış  

154 
Aurikula’da şekil bozukluğu, kulakta ve 

gözde kızarıklık 
Kulakta ve gözde kızarıklık 

Enflamasyon, ödem, 

purulent otore 

Enflamasyon, ödem, purulent 

otore 
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

155    Pisi pisi otu 

156    Pisi pisi otu 

157   Pisi pisi otu Pisi pisi otu 

158   Pisi pisi otu  

159 Hiperplazi LKDR yapılmış, purulent otore   

160  Siyah otore, başı eğme  
Enflamasyon, purulent otore, 

hiperemi 

161 Purulent otore  Pisi pisi otu, purulent otore  

162   
Horizontal kanalda kir 

birikimi 
Horizontal kanalda kir birikimi 

163   Hiperplazi Hiperplazi 

164 Purulent otore    

165 Kızarıklık  Enflamasyon, hiperemi  

166    Purulent otore 

167   Kulak kirinde artma Kulak kirinde artma 

168 Otalji, purulent otore, hemoraji  Tümör  

169 Başı yatırma  Pisi pisi otu  

170 Otalji  Kulak kirinde artış  
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

171 Otalji, başı yatırma, siyah otore Otalji, siyah otore   

172 
Ln. mandibularis, ln. preskapularis ve ln. 

popliteus’ta büyüme, hiperplazi 

Ln. mandibularis, ln. preskapularis ve 

ln. popliteus’ta büyüme, hiperplazi 
Hiperplazi Hiperplazi, tümör 

173   Kulak kirinde artış, hiperemi  

174 Siyah otore Siyah otore Aşırı kıl birikimi, siyah otore Aşırı kıl birikimi, siyah otore 

175  
Hiperplazi dış kulak kanalı dışına 

taşmış, skafa’yı kaplamış 
  

176 Purulent otore Purulent otore Purulent otore, ödem Purulent otore, ödem 

177 Purulent otore, kötü koku Purulent otore, kötü koku 
Seruminöz bezlerde 

hiperplazi başlangıcı 

Seruminöz bezlerde hiperplazi 

başlangıcı 

178 Hemorajik, purulent otore  Tümör, otoraji  

179 Purulent otore Purulent otore Purulent otore, hiperemi Purulent otore, hiperemi 

180 Purulent otore, kötü koku  Purulent otore  

181 

Aurikula’nın anatomik yapısı orifisyum’u 

kapatıyor, siyah otore, Ln. 

mandibularis’te büyüme 

Aurikula’nın anatomik yapısı 

orifisyum’u kapatıyor, siyah otore, Ln. 

mandibularis’te büyüme 

  

182  
Skafa ve dorsum aurikula’yı 

kapsayan yara 
  

183 Siyah otore, kötü koku Siyah otore, kötü koku Enflamasyon Enflamasyon 
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

184 Aurikula’da yara    

185 Başı eğme  Kulak kiri miktarında artış  

186 

Ln. mandibularis, ln. preskapularis ve ln. 

popliteus’ta büyüme, otalji, purulent 

otore, kötü koku, kulağını kaşıma 

Ln. mandibularis, ln. preskapularis ve 

ln. popliteus’ta büyüme, otalji, 

purulent otore, kötü koku, kulağını 

kaşıma 

  

187   Pisi pisi otu  

188 
Purulent otore, M.A.E. girişinde aşırı kıl 

birikimi 

Purulent otore, M.A.E. girişinde aşırı 

kıl birikimi, skafada kitle 
  

189 

Ln. mandibularis, ln. preskapularis, ln. 

popliteus’ta büyüme, purulent otore, kötü 

koku, kulağını kaşıma 

Ln. mandibularis, ln. preskapularis, 

ln. popliteus’ta büyüme, purulent 

otore, kötü koku, kulağını kaşıma 

Enflamasyon, purulent 

otore, hiperplazi, 

kalsifikasyon 

Enflamasyon, purulent otore, 

hiperplazi, kalsifikasyon 

190 LKDR yapılmış, purulent otore, tümör LKDR yapılmış, purulent otore, tümör 

Neredeyse kapalı, purulent 

otore, hiperplazi, 

kalsifikasyon, tümör 

Neredeyse kapalı, purulent 

otore, hiperplazi, kalsifikasyon, 

tümör 

191  Başı yatırma  Pisi pisi otu 

192 Purulent otore Purulent otore Purulent otore Purulent otore 

193 Hiperemi  Hiperemi, siyah otore, ödem  

194 Aurikulada şişlik    
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

195  

Ln. preskapularis ve ln. popliteus’ta 

büyüme, purulent otore, kulağını 

kaşıma, kızarıklık 

 
Enflamasyon, purulent otore, 

ödem, hiperemi 

196 Apeks pinna’da düşüklük Apeks pinna’da düşüklük Ödem, hiperemi 
Purulent otore, ödem, 

hiperemi 

197  Apeks pinna’da kitle   

198 Purulent otore, hiperplazi Purulent otore, hiperplazi 
Purulent otore, hiperplazi, 

kalsifikasyon 

Purulent otore, hiperplazi, 

kalsifikasyon 

199 Otore Otore, polip Otore, hiperplazi Otore, hiperplazi, polip 

200 
Otore, kötü koku, skafa’da kabuklanma, 

gözde kızarıklık 
 

Enflamasyon, otore, 

kabuklanma, ödem 
 

201 Kızarıklık, kabuklanma, pullanma Kızarıklık, kabuklanma, pullanma Kızarıklık, kabuklanma Kızarıklık, kabuklanma 

202 Skafa’da yara    

203 Aurikula’da yara    

204 Purulent otore Purulent otore Purulent otore, ödem Purulent otore, ödem 

205   Pisi pisi otu Pisi pisi otu 

206 Siyah otore Siyah otore Enflamasyon, siyah otore Enflamasyon, siyah otore 

207  Hiperemi  
Hiperemi, enflamasyon, 

purulent otore 
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

208  Siyah otore  Hiperemi, siyah otore 

209  Aurikula’da şişlik  Siyah otore 

210 
LKDR yapılmış, purulent otore, 

ülserasyon 

LKDR yapılmış, purulent otore, 

ülserasyon 
  

211  Purulent otore, hiperemi  
Enflamasyon, purulent otore, 

ödem 

212 Aurikula’da şişlik, şekil bozukluğu    

213 Hiperemi, otore Hiperemi, otore  Pisi pisi otu, hiperemi, otore 

214 Purulent otore, hiperplazi, kalsifikasyon 
Purulent otore, hiperplazi, 

kalsifikasyon 
Hiperplazi Hiperplazi 

215  

Otalji, hiperplazi, purulent otore, 

kulağını kaşıma, gözde akıntı, 

konjuktivit 

 
Otoraji, enflamasyon, purulent 

otore, hiperplazi, tümör 

216 Purulent otore, kalsifikasyon Purulent otore, kalsifikasyon Purulent otore, daralma Purulent otore, daralma 

217  Aurikulada şişlik   

218 Skafa’da kabuklanma, hiperemi Skafa’da kabuklanma, hiperemi 
Enflamasyon, kabuklanma, 

pullanma 

Enflamasyon, kabuklanma, 

pullanma 

219 Ln. mandibularis’te büyüme, kötü koku  Kıl ve kir birikimi  

220  Apeks pinna’da maddi kayıplı yara   
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

221 Otalji, purulent otore Otalji, purulent otore 
Vertikal kanalda hiperplazi, 

purulent otore 
Purulent otore 

222 Purulent otore Purulent otore Purulent otore Purulent otore 

223 Purulent otore  
Vertikal kanalda hiperplazi, 

purulent otore 
 

224 
Ln. preskapularis ve ln. popliteus’ta 

büyüme, purulent otore, kötü koku 

Ln. preskapularis ve ln. popliteus’ta 

büyüme, purulent otore, kötü koku 
Purulent otore Purulent otore 

225 Aurikula’da şişlik    

226 
MAE’nin vertikal kısmında hiperplastik 

kitle 
   

227 Kabuklanma, pullanma, hiperemi Kabuklanma, pullanma, hiperemi 
Kabuklanma, pullanma, 

hiperemi 

Kabuklanma, pullanma, 

hiperemi 

228 Kuru, siyah otore, skafa’da yara 
Purulent otore, aurikula’da şekil 

bozukluğu 
  

229 Açık, enfekte yara Açık, enfekte yara   

230 Açık, enfekte, kurtlanmış yara Açık, enfekte, kurtlanmış yara   

231 MAE girişinde aşırı kıl birikimi, otore    

232   
MAE’nin vertikal kısmında 

kitle 
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

233  Hiperemi, otore   

234 Purulent otore, otalji, kötü koku Purulent otore, otalji, kötü koku 
Enflamasyon, purulent 

otore, hiperplazi 

Enflamasyon, purulent otore, 

hiperplazi, kanal kapanmış 

235 

Ln. preskapularis ve ln. popliteus’te 

büyüme, purulent otore, skafa’da 

kabuklanma ve hiperemi 

Ln. preskapularis ve ln. popliteus’te 

büyüme, purulent otore, skafa’da 

kabuklanma ve hiperemi 

Hiperemi, purulent otore, 

enflamasyon, ödem 

Hiperemi, purulent otore, 

enflamasyon, ödem 

236 Otore, kulağını kaşıma Otore, kulağını kaşıma 
Otore, hiperemi, 

enflamasyon 
Otore, hiperemi, enflamasyon 

237   Siyah otore  

238 Siyah otore Siyah otore   

239 Purulent otore, hiperemi Purulent otore, hiperemi Pisi pisi otu, purulent otore Pisi pisi otu, purulent otore 

240 Purulent otore, hiperemi, yara Purulent otore, hiperemi, yara 
Purulent, hemorajik otore, 

yara 
Purulent, hemorajik otore, yara 

241 Aurikula’da şişlik    

242 Aurikula’da yara    

243 MAE’den dışarıya taşan hiperplazi MAE’den dışarıya taşan hiperplazi   

244 Siyah otore  Siyah otore, hiperemi  

245 Otalji, siyah otore Otalji, siyah otore   

246 Siyah otore Siyah otore   
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

247 Hiperemi, kabuklanma Hiperemi, kabuklanma Enflamasyon, hiperemi Enflamasyon, hiperemi 

248   Pisi pisi otu  

249   
Enflamasyon, ödem, 

hiperemi, kabuklanma 

Enflamasyon, ödem, hiperemi, 

kabuklanma 

250 Siyah otore Siyah otore   

251 Purulent otore Purulent otore Purulent otore, hiperemi 
Purulent otore, hiperemi, 

ödem 

252 Purulent otore    

253 Siyah otore Siyah otore Siyah otore Siyah otore 

254 Siyah otore Siyah otore Enflamasyon, siyah otore Enflamasyon, siyah otore 

255   Pisi pisi otu, otoraji  

256 Otalji, hiperemi, hiperplazi Otalji, hiperemi, hiperplazi   

257 Purulent otore Purulent otore Enflamasyon, purulent otore Enflamasyon, purulent otore 

258 Tümöral üreme Purulent otore Tümör  

259 Siyah otore  Siyah otore  

260 Aurikula’da maddi kayıplı nekroze yara 
Aurikula’da maddi kayıplı nekroze 

yara 
  

261 Aurikula’da maddi kayıplı nekroze yara 
Aurikula’da maddi kayıplı nekroze 

yara 
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

262 Siyah otore Siyah otore Siyah otore Siyah otore 

263 Purulent otore, ödem Purulent otore, ödem Purulent otore, ödem Purulent otore, ödem 

264 Siyah otore Siyah otore 
Siyah otore, kanalda 

daralma 
Siyah otore, kanalda daralma 

265  
1. bulgu: Hiperemi 

2. bulgu: Otalji, siyah otore 
 

1. bulgu: Hiperemi, kir 

miktarında artış 

2. bulgu: Siyah otore 

266   Siyah otore Siyah otore 

267 
Ln. popliteus’ta büyüme, kulağı kaşıma, 

antiheliks’te hiperplazi 

Ln. popliteus’ta büyüme, kulağı 

kaşıma 
Enflamasyon, purulent otore Enflamasyon, purulent otore 

268 Purulent otore Purulent otore 
Enflamsyon, purulent otore, 

ödem, hiperemi 

Enflamsyon, purulent otore, 

ödem, hiperemi 

269 Skafa’da kene  
Hiperemi, serumen 

miktarında artış 

Hiperemi, serumen miktarında 

artış 

270 Aurikula’da tümör  Serumen miktarında artış  

271 Purulent otore  Enflamasyon, purulent otore  

272 Otalji, purulent otore  Enflamasyon, purulent otore  

273 MAE girişinde tümör  Serumen miktarında artış  

274 Siyah otore Siyah otore Siyah otore Siyah otore 
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

275 Siyah otore, kıl dökülmesi, hiperemi Siyah otore, aurikula’da şişlik Enflamasyon, siyah otore Enflamasyon, siyah otore 

276 Aurikula’da şekil bozukluğu, siyah otore    

277 
Ln. mandibularis ve ln. popliteus’te 

büyüme, purulent otore 

Ln. mandibularis ve ln. popliteus’te 

büyüme, purulent otore 
Purulent otore Purulent otore 

278  Otalji, otore, otoraji  Hiperemi, otore 

279 Siyah otore, başını eğme  Siyah otore, hiperemi  
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           Tablo 6: Kedi olgularındaki klinik ve otoskopik bulgular 

Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

1   
Polip var, membrana timpani perfore, otitis 

mediya şüphesi 
 

2   Normal Aşırı kir birikimi 

3 Otore Otore   

4 Purulent otore, otoraji  Hiperplazi, otoraji  

5   Tümör  

6 Otore Otore   

7 

Aurikula’da yaygın kitle, ln. 

preskapularis ve ln. 

retrofaringeus’ta büyüme 

Apeks pinna’da küçük kitle, 

ln. preskapularis ve ln. 

retrofaringeus’ta büyüme 

  

8 Başı yatırma, burun akıntısı Burun akıntısı Polip  

9 Siyah otore Siyah otore Siyah otore Siyah otore 

10 
Kartilago aurikularis’te 

deformasyon, siyah otore 
 Siyah otore  

11   Polip Polip 

12 
Kartilago aurikularis’te 

deformasyon 

Başı yatırma, aurikula’da 

şişlik ve sarkma, siyah 

otore 

 Siyah otore 



 

 

187 

Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

13  Purulent otore  Polip 

14    Polip 

15  Tragus’ta delik yarası   

16    Tümör 

17 Pinnada tümör    

18    Polip 

19 Başı yatırma  Polip  

20  Purulent otore  Purulent otore, polip 

21  MAE’de tümör  M.A.E.’de tümör 

22  Otoraji  Tümör 

23 Başı yatırma, otalji  Polip  

24 Otalji, siyah kuru otore  Enflamasyon, hiperemi, siyah kuru otore  

25 Siyah kuru otore Siyah kuru otore   

26 Siyah otore Siyah otore   

27   Purulent otore Purulent otore 

28  
Purulent otore, kulağını 

kaşıma, polip 
 

Enflamasyon, purulent otore, 

polip 
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Klinik Bulgular Otoskopik Bulgular Olgu 

No Sağ Sol Sağ Sol 

29  
Aurikula’yı içine alan maddi 

kayıplı yara 
  

30 Otore, yara Otore, yara   

31 
Kanalda tümör, purulent 

otore 
Kuru, siyah otore   

32   Polip  

33  Pinna’da tümör   

34 Siyah otore  Siyah otore  

35    Otoraji, polip 
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  Tablo 7: Köpek olgularındaki radyografik bulgular 

Radyografik Bulgular Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No Sağ Sol 

1 3 MAE tümörden dolayı kapanmış  

2 4  MAE’de kalsifikasyon 

3 15  MAE’nin vertikal kısmı tümörden dolayı daralmış 

4 24 MAE kapalı, kalsifikasyon başlangıcı MAE’de daralma 

5 25 MAE hiperplazi sonucu kapanmış MAE hiperplazi sonucu kapanmış 

6 34 MAE’de kitle, daralma MAE’de daralma 

7 36 MAE kapalı, kalsifikasyon MAE kapalı, kalsifikasyon 

8 40 MAE’de hiperplazi, daralma MAE’de hiperplazi, daralma 

9 66 MAE hiperplazi sonucu kapanmış MAE hiperplazi sonucu kapanmış 

10 96 MAE hiperplazi sonucu daralmış MAE hiperplazi sonucu daralmış 

11 113  MAE hiperplazi sonucu kapanmış 

12 114 MAE hiperplazi sonucu kapanmış MAE hiperplazi sonucu kapanmış 

13 128 MAE kapalı, kalsifikasyon  

14 130 MAE’de kalsifikasyon başlangıcı MAE kalsifikasyon ve hiperplazi sonucu kapanmış 

15 144 MAE hiperplazi sonucu daralmış  

16 146 MAE hiperplazi sonucu kapanmış MAE hiperplazi sonucu kapanmış 

17 163 MAE hiperplazi sonucu daralmış MAE hiperplazi sonucu daralmış 
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Radyografik Bulgular Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No Sağ Sol 

18 172 Hiperplastik oluşumlar MAE’yi tıkayıp kanaldan dışarı taşmış Hiperplastik oluşumlar MAE’yi tıkayıp kanaldan dışarı taşmış 

19 175  MAE kalsifikasyon ve hiperplazi sonucu kapanmış 

20 188 MAE’de daralma MAE’de daralma 

21 189 MAE kalsifikasyon ve hiperplazi sonucu daralmış MAE kalsifikasyon ve hiperplazi sonucu daralmış 

22 190 MAE kalsifikasyon ve hiperplazi sonucu kapanmış MAE kalsifikasyon ve hiperplazi sonucu kapanmış 

23 198 MAE kalsifikasyon ve hiperplazi sonucu kapanmış MAE kalsifikasyon ve hiperplazi sonucu kapanmış 

24 199  MAE tümörden dolayı daralmış 

25 211  MAE’de daralma ve kalsifikasyon başlangıcı 

26 215  MAE hiperplazi sonucu daralmış 

27 216 MAE kalsifikasyon ve hiperplazi sonucu daralmış MAE kalsifikasyon ve hiperplazi sonucu daralmış 

28 221 MAE hiperplazi sonucu daralmış  

29 223 MAE hiperplazi sonucu daralmış  

30 234 MAE’de hiperplazi ve kalsifikasyon başlangıcı, kanalda daralma MAE kalsifikasyon ve hiperplazi sonucu kapanmış 

31 243 MAE’de hiperplazi ve kalsifikasyon başlangıcı, kanal kapanmış MAE kalsifikasyon ve hiperplazi sonucu kapanmış 

32 256 MAE’de hiperplazi ve kalsifikasyon başlangıcı, kanal kapanmış MAE’de hiperplazi ve kalsifikasyon başlangıcı, kanal kapanmış 

33 265  MAE’de daralma mevcut 
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         Tablo 8: Kedi olgularındaki radyografik bulgular 

Radyografik Bulgular Olgu 

Sayısı 
Olgu No 

Sağ Sol 

1 4 MAE tümörden dolayı kapalı  

2 8 
MAE polipten dolayı kapalı, kavum mediya’da opasite 

artışı, bulla timpanika duvarında kalınlaşma 
 

3 13  MAE polipten dolayı kapalı 

4 14  MAE polipten dolayı kapalı 

5 18  

MAE polipten dolayı kapalı, kavum mediya’da opasite artışı, 

bulla timpanika’nın duvarında kalınlaşma var, bulla timpanika 

çevresinde yangısal üreme 

6 19 MAE polipten dolayı kapalı , bulla timpanika normal  

7 21  MAE tümörden dolayı tamamen kapalı 

8 22  MAE tümörden dolayı tamamen kapalı 

9 29 Regio aurikularis’i tamamen kaplayan kitle  

10 32 MAE polipten dolayı kapalı  

11 35  MAE polipten dolayı kapalı 
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         Tablo 9: Köpek olgularındaki mikrobiyolojik bulgular 

Mikrobiyolojik Bulgular 

Bakteriyolojik Tanı Mikolojik Tanı 
Olgu 

Sayısı
Olgu No 

Sağ Sol Sağ Sol 

1 5  Proteus mirabilis  Negatif 

2 12   Malassezia spp.  

3 13 Negatif Negatif Candida albicans Candida albicans 

4 14 Escherichia coli Escherichia coli Negatif Negatif 

5 21 Enterobacteriaceae sp. Enterobacteriaceae sp. Negatif Negatif 

6 24 
1- Staphylococcus aureus 

2- Escherichia coli 

1- Staphylococcus aureus 

2- Escherichia coli 
Negatif Negatif 

7 28 Proteus sp. Proteus sp. Negatif Negatif 

8 31 Escherichia coli Escherichia coli Candida sp. Candida sp. 

9 34 Proteus sp.  Negatif  

10 36 Proteus mirabilis Proteus mirabilis Negatif Negatif 

11 38   Malassezia spp. Malassezia spp. 

12 39 Proteus mirabilis  Negatif  

13 40 Proteus sp. Proteus sp. Negatif Negatif 

14 48   Negatif Negatif 
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Mikrobiyolojik Bulgular 

Bakteriyolojik Tanı Mikolojik Tanı 
Olgu 

Sayısı
Olgu No 

Sağ Sol Sağ Sol 

15 49 
1- Pseudomonas sp. 

2- Proteus sp. 
 Candida sp.  

16 50   Candida albicans  

17 54 Staphylococcus intermedius Staphylococcus intermedius   

18 62 Negatif  Candida albicans  

19 70  Enterobacteriaceae sp.  Candida albicans 

20 71 Proteus sp. Proteus sp. Negatif Negatif 

21 74 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Candida albicans Candida albicans 

22 77 Negatif Negatif Negatif Negatif 

23 78 Enterobacteriaceae sp. Enterobacteriaceae sp. Negatif Negatif 

24 80  Escherichia coli  Negatif 

25 81 
1- Gram (-) basil 

2- Gram (+) kok 

1- Gram (-) basil 

2- Gram (+) kok 
Negatif Negatif 

26 83 Negatif Negatif Candida albicans Candida albicans 

27 85 Staphylococcus aureus  Negatif  

28 87 Pseudomonas sp.  Negatif  

29 89 
1- Escherichia coli 

2- Proteus mirabilis 

1- Escherichia coli 

2- Proteus mirabilis 
Negatif Negatif 
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Mikrobiyolojik Bulgular 

Bakteriyolojik Tanı Mikolojik Tanı 
Olgu 

Sayısı
Olgu No 

Sağ Sol Sağ Sol 

30 90 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Candida albicans Candida albicans 

31 96 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Candida albicans Candida albicans 

32 97 Proteus mirabilis Proteus mirabilis Candida albicans Candida albicans 

33 99 Pseudomonas sp.  Negatif  

34 101 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Negatif Negatif 

35 102  Proteus sp.  Negatif 

36 103  Negatif  Malassezia spp. 

37 104 
1- Staphylococcus aureus 

2- Klebsiella sp. 
 

1- Candida albicans 

2- Microsporium sp. 
 

38 106 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Negatif Negatif 

39 107  Negatif  Candida albicans 

40 108  Staphylococcus aureus   Candida albicans 

41 110 
1- Proteus sp. 

2- Pseudomonas sp. 

1- Proteus sp. 

2- Pseudomonas sp. 
Negatif Negatif 

42 113  Staphylococcus aureus   

43 114 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Negatif Negatif 

44 115  Staphylococcus aureus  Candida albicans 
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Mikrobiyolojik Bulgular 

Bakteriyolojik Tanı Mikolojik Tanı 
Olgu 

Sayısı
Olgu No 

Sağ Sol Sağ Sol 

45 117   Malassezia spp.  

46 118 Negatif  Candida albicans  

47 121 Enterobacteriaceae sp. Enterobacteriaceae sp. Candida sp. Candida sp. 

48 122 Negatif Negatif Negatif Negatif 

49 123 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Negatif Negatif 

50 124 Escherichia coli Escherichia coli Negatif Negatif 

51 127 Negatif Negatif Negatif Negatif 

52 128 Proteus mirabilis  Negatif  

53 129 Escherichia coli  Candida spp.  

54 130  Proteus mirabilis  Negatif 

55 131 Enterobacteriaceae sp. Enterobacteriaceae sp.   

56 135 Proteus mirabilis Proteus mirabilis Negatif Negatif 

57 136 Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa Negatif Negatif 

58 138 Enterobacteriaceae sp.  Negatif  

59 143 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Negatif Negatif 

60 145 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Negatif Negatif 

61 147 Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa Negatif Negatif 
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Mikrobiyolojik Bulgular 

Bakteriyolojik Tanı Mikolojik Tanı 
Olgu 

Sayısı
Olgu No 

Sağ Sol Sağ Sol 

62 151 Negatif Negatif Candida albicans Candida albicans 

63 154 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Candida albicans Candida albicans 

64 163 Enterobacteriaceae sp. Enterobacteriaceae sp. Negatif Negatif 

65 164 Pseudomonas sp.  Negatif  

66 171 Negatif Negatif Candida sp. Candida sp. 

67 173 
1- Enterobacter cloacae 

2- Staphylococcus intermedius 
 Negatif  

68 177 Negatif Negatif Negatif Negatif 

69 179 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Negatif Negatif 

70 181 Negatif Negatif Candida albicans Candida albicans 

71 183 Negatif Negatif Candida albicans Candida albicans 

72 185 Negatif Negatif Candida albicans Candida albicans 

73 189 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Negatif Negatif 

74 190 Proteus sp. Proteus sp. Negatif Negatif 

75 192 Escherichia coli Escherichia coli Candida albicans Candida albicans 

76 193 Negatif  Candida albicans  

77 196 Proteus sp. Proteus sp. Negatif Negatif 
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Mikrobiyolojik Bulgular 

Bakteriyolojik Tanı Mikolojik Tanı 
Olgu 

Sayısı
Olgu No 

Sağ Sol Sağ Sol 

78 201 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Candida albicans Candida albicans 

79 204 Staphylococcus aureus  Negatif  

80 207  Proteus sp.  Negatif 

81 208  Negatif  Candida albicans 

82 209  Pseudomonas aeruginosa  Negatif 

83 211  
1- Proteus sp. 

2- Pseudomonas aeruginosa 
 Negatif 

84 215  Staphylococcus aureus  Negatif 

85 216 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Negatif Negatif 

86 217 Negatif Negatif Negatif Negatif 

87 218 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Negatif Negatif 

88 219 Staphylococcus aureus  Candida albicans  

89 221 Proteus sp. Proteus sp. Negatif Negatif 

90 223 Proteus sp. Proteus sp. Candida albicans Candida albicans 

91 226 Staphylococcus aureus  Negatif  

92 227 Escherichia coli Escherichia coli Negatif Negatif 

93 231 Negatif  Negatif  
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Mikrobiyolojik Bulgular 

Bakteriyolojik Tanı Mikolojik Tanı 
Olgu 

Sayısı
Olgu No 

Sağ Sol Sağ Sol 

94 233  Staphylococcus aureus  Trichopyton sp. 

95 234 Proteus mirabilis Proteus mirabilis Negatif Negatif 

96 235 Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. Negatif Negatif 

97 236 
1- Staphylococcus aureus 

2- Enterobacter sp. 

1- Staphylococcus aureus 

2- Enterobacter sp. 
Candida sp. Candida sp. 

98 238 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Negatif Negatif 

99 240 Proteus sp. Proteus sp. Negatif Negatif 

100 243 Proteus sp. Proteus sp. Negatif Negatif 

101 244 Escherichia coli  Candida sp.  

102 245 Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa Negatif Negatif 

103 246 Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. Candida albicans Candida albicans 

104 247 Proteus mirabilis Proteus mirabilis Negatif Negatif 

105 249 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Negatif Negatif 

106 250 Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa   

107 252 Proteus sp.  Negatif  

108 254 Proteus sp. Proteus sp. Negatif Negatif 
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Mikrobiyolojik Bulgular 

Bakteriyolojik Tanı Mikolojik Tanı 
Olgu 

Sayısı
Olgu No 

Sağ Sol Sağ Sol 

109 257 
1- Pseudomonas aeruginosa 

2- Proteus mirabilis 

1- Pseudomonas aeruginosa 

2- Proteus mirabilis 
Negatif Negatif 

110 263 Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas aeruginosa Negatif Negatif 

111 265  Actinomyces spp.  Malassezia pachydermatis 

112 267 Enterobacteriaceae sp. Enterobacteriaceae sp. Negatif Negatif 

113 268   Negatif Negatif 

114 269 Negatif Negatif Negatif Negatif 

115 270 Escherichia coli  Negatif  

116 272 Pseudomonas aeruginosa  Negatif  

117 273   Malassezia sp.  

118 274 
1- Pseudomonas aeruginosa 

2- Proteus mirabilis 

1- Pseudomonas aeruginosa 

2- Proteus mirabilis 
Negatif Negatif 

119 275 Escherichia coli Escherichia coli Candida albicans Candida albicans 

120 277 Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. Candida albicans Candida albicans 

121 278  Enterobacter sp.  Negatif 

122 279 Proteus mirabilis  Candida albicans  
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                            Tablo 10: Kedi olgularındaki mikrobiyolojik bulgular 

Mikrobiyolojik Bulgular 

Bakteriyolojik Tanı Mikolojik Tanı 
Olgu 

Sayısı 
Olgu No 

Sağ Sol Sağ Sol 

1 2  Negatif  Negatif 

2 3 Negatif Negatif Candida albicans Candida albicans 

3 4 Staphylococcus aureus  Negatif  

4 5 Staphylococcus sp.    

5 6 Negatif Negatif Candida albicans Candida albicans 

6 8 Escherichia coli Escherichia coli Candida albicans Candida albicans 

7 9 Negatif Negatif Negatif Negatif 

8 11 Proteus mirabilis Proteus mirabilis Negatif Negatif 

9 12  Staphylococcus aureus  Negatif 

10 13  Escherichia coli  Negatif 

11 14  Enterobacteriaceae sp.  Negatif 

12 22  Pseudomonas sp.  Negatif 

13 24 Negatif Negatif Negatif Negatif 

14 26 Enterobacter sp. Enterobacter sp. Candida albicans Candida albicans 

15 27 Negatif Negatif Negatif Negatif 

16 30 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus Negatif Negatif 
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Mikrobiyolojik Bulgular 

Bakteriyolojik Tanı Mikolojik Tanı 
Olgu 

Sayısı 
Olgu No 

Sağ Sol Sağ Sol 

17 31  Escherichia coli  Negatif 

18 32 Staphylococcus aureus  Negatif  

19 35  Escherichia coli  Candida sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

202 

                                                                       Tablo 11: Köpek olgularındaki patolojik bulgular 

Olgu Sayısı Olgu No Patolojik Bulgular 

1 3 Seruminöz bez adenokarsinomu 

2 34 Kronik yangı 

3 66 Seruminöz bez miksadenokarsinomu 

4 72 Kutanöz lenfoma 

5 140 Seruminöz bez adenokarsinomu 

6 142 Seruminöz bez adenomu 

7 168 Seruminöz bez adenokarsinomu 

8 186 Seruminöz bez adenokarsinomu 

9 188 Sebasöz hiperplazi 

10 190 Seruminöz bez adenokarsinomu 

11 197 Kutanöz histiyositom 

12 215 Seruminöz bez adenokarsinomu 

13 226 Seruminöz bez adenomu 

14 232 Yangısal polip 

15 243 Seruminöz bez adenomu 

16 256 Seruminöz bez adenomu 

17 258 Seruminöz bez adenokarsinomu 

18 270 Melanoma 

19 273 Kronik yangı 
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                                                                           Tablo 12: Kedi olgularındaki patolojik bulgular 

Olgu Sayısı Olgu No Patolojik Bulgular 

1 7 Skuamoz hücre karsinomu 

2 8 Yangısal polip 

3 11 Yangısal polip 

4 13 Yangısal polip 

5 14 Yangısal polip 

6 16 Anjiyofibrom 

7 17 Skuamoz hücre karsinomu 

8 18 Yangısal polip 

9 19 Yangısal polip 

10 22 Seruminöz bez adenokarsinomu 

11 29 Skuamoz hücre karsinomu 

12 31 Yangısal polip 

13 32 Yangısal polip 

14 33 Skuamoz hücre karsinomu 

15 35 Yangısal polip 
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Tablo 13: Köpek olgularında uygulanan sağaltım yöntemleri 

Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

1 1  Pisi pisi otu çıkartıldı    

2 2   Batticon antiseptik sol.   

3 3    
Traksiyon-avülziyon ile tümör 

ekstirpasyonu 
 

4 4   

Batticon antiseptik sol., Depo-

medrol flk., Augmentin tab., 

Desal tab., Canaural dam. 

  

5 5 B  
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Dexoryl dam. 
  

6 6 B 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
  

7 7    

1. op.; serum seti hortumu ile 

aurikular hematom operasyonu 

2. op.; serbest U dikişleri ile 

aurikular hematom operasyonu 

 

8 8   
Yara temizlendi, Batticon 

antiseptik sol., Ampisina tab. 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

9 9  
Seruminolit uzaklaştırıldı, Epi-

otic sol. 
   

10 10 B  
Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
  

11 11  Epi-otic sol.    

12 12  
Pisi pisi otu çıkartıldı, Epi-otic 

sol., Gentagut dam. 
   

13 13 B 

Batticon scrub sol., Alkol, Cipro 

tab., Fluzole tab., Epi-otic sol., 

Siprogut dam. 

Batticon scrub sol., Alkol, Cipro 

tab., Fluzole tab., Epi-otic sol., 

Siprogut dam. 

  

14 14  
Sef tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 

Sef tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
  

15 15     LKDR 

16 16   Pisi pisi otu çıkartıldı   

17 17 C 
MAE aşırı kıllardan temizlendi, 

Cipro tab., Dexoryl dam. 
   

18 18   Batticon sol., Ampisina flk.   

19 19  Depo-medrol flk. Depo-medrol flk.   
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

20 20  Canaural dam. Canaural dam.   

21 21 B 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
  

22 22 C Cipro tab., Canaural dam.    

23 23  
Pisi pisi otu çıkartıldı, Genta 

dam. 
   

24 24  
Amoksiklav süsp., Triflucan şur., 

Canaural dam. 

Amoksiklav süsp., Triflucan şur., 

Canaural dam. 
  

25 25     TKKA 

26 26  
Prednol-A pom., Depo medrol 

flk. 

Prednol-A pom., Depo medrol 

flk. 
  

27 27  
Batticon antiseptik sol., Synulox 

flk. 
   

28 28 A 
Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Siprogut dam. 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Siprogut dam. 
  

29 29  Depo-medrol flk.    

30 30  Depo-medrol flk., Canaural dam.    
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

31 32     

Serum seti hortumu ile 

aurikular hematom 

operasyonu 

32 33  Canaural dam. Canaural dam.   

33 34    TKKA  

34 35     Tümör eksizyonu 

35 36     TKKA 

36 37 C Cipro tab., Canaural dam. Cipro tab., Canaural dam.   

37 38 C Baytril flk., Canaural dam. Baytril flk., Canaural dam.   

38 39 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Dexoryl dam. 
   

39 40  
Depo-medrol flk., Sef tab., 

Fluzole kap., Canaural dam. 

Depo-medrol flk., Sef tab., 

Fluzole kap., Canaural dam. 
  

40 41 C  
Cipro tab., Epi-otic sol., Dexoryl 

dam. 
  

41 42  Sef tab. Sef tab.   

42 43 C 
Temizlendi, Cipro tab., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

43 44 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol. 
  

44 45   Depo-medrol flk., Anestol pom.   

45 46  
Batticon antiseptik sol., Ampisina 

tab. 
   

46 47 B 
Temizlendi, Cipro tab., Fluzole 

kap., Canaural dam. 

Temizlendi, Cipro tab., Fluzole 

kap., Canaural dam. 
  

47 48 B 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
  

48 49 A 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Epi-otic sol., 

Canaural dam. 

   

49 50  Biocan M flk.    

50 51   
Pisi pisi otu çıkartıldı, Cipro tab., 

Siprogut dam. 
  

51 52 A 
Depo-medrol flk., Baytril flk., 

Zolax kap., Canaural dam. 

Depo-medrol flk., Baytril flk., 

Zolax kap., Canaural dam. 
  

52 53  
Pisi pisi otu çıkartıldı, Cipro tab., 

Epi-otic sol., Canaural dam. 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

53 54 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
  

54 55 C  Cipro tab., Siprogut dam.   

55 56    Yara revizyonu  

56 57  
Prednol tab., Cipro tab., 

Canaural dam. 

Prednol tab., Cipro tab., 

Canaural dam. 
  

57 58  Epi-otic sol., Canaural dam. Epi-otic sol., Canaural dam.   

58 59   

Hematom boşaltıldı, Vetakort 

flk., Depo-medrol flk., Synulox 

tab. 

  

59 60  Oridermyl pom. Oridermyl pom.   

60 61    
Elektrokoterizasyon ile tümör 

ekstirpasyonu 
 

61 62 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
  

62 63   
Batticon antiseptik sol., 

Ampisina tab. 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

63 64   
Pisi pisi otu çıkartıldı, Siprogut 

dam. 
  

64 65 C 
Cipro tab., Epi-otic sol., Siprogut 

dam. 

Cipro tab., Epi-otic sol., Siprogut 

dam. 
  

65 66     TKKA 

66 67  Prednol tab. Prednol tab.   

67 68     TKKA 

68 69   
Batticon antiseptik sol., Cipro 

tab., Fluzole kap., Epi-otic sol. 
  

69 70 A  
Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Canaural dam. 
  

70 71 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
  

71 72    
Elektrokoterizasyon ile tümör 

ekstirpasyonu 
 

72 73   
Pisi pisi otu çıkartıldı, Gentavet-

G dam. 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

73 74  
Erythrocin tab., Fluzole kap., 

Epi-otic sol., Canaural dam. 

Erythrocin tab., Fluzole kap., 

Epi-otic sol., Canaural dam. 
  

74 75  
Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Canaural dam. 

Pisi pisi otu çıkartıldı, Depo-

medrol flk., Cipro tab., Siprogut 

dam. 

  

75 76   
Pisi pisi otu çıkartıldı, Genta 

dam. 
  

76 77 B  
Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
  

77 78  
Depo-medrol flk., Pipraks flk., 

Epi-otic sol., Genta dam. 

Depo-medrol flk., Pipraks flk., 

Epi-otic sol., Genta dam. 
  

78 79  
Yara temizlendi, Depo-medrol 

flk., Kristapen flk. 
   

79 80   Cipro tab., Fluzole kap.  

Serum seti hortumu ile 

aurikular hematom 

operasyonu 

80 81 B Cipro tab. 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
  

81 82  Sef tab., Canaural dam. Sef tab., Canaural dam.   
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

82 83 B 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
  

83 84     Yara revizyonu 

84 85  Cipro tab.    

85 86 C 
Ivomec flk., Cipro tab., Canaural 

dam. 

Ivomec flk., Cipro tab., Canaural 

dam. 
  

86 87  
Sef tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
   

87 88 C 
Cipro tab., Epi-otic sol., Siprogut 

dam. 

Cipro tab., Epi-otic sol., Siprogut 

dam. 
  

88 89 C Cipro tab., Canaural dam. Cipro tab., Canaural dam.   

89 90 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Dexoryl dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Dexoryl dam. 
  

90 91 A 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Epi-otic sol., 

Canaural dam. 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Epi-otic sol., 

Canaural dam. 

  

91 92   
Depo-medrol flk., Canaural 

dam. 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

92 93 C Baytril flk., Canaural dam. Baytril flk., Canaural dam.   

93 94   Canaural dam.   

94 95   

Batticon antiseptik sol., Novosef 

flk., Genta amp., Lasix tab., 

Dexoryl dam. 

  

95 96  

Depo-medrol flk., Kemicetine 

kap., Fluzole kap., Canaural 

dam. 

Depo-medrol flk., Kemicetine 

kap., Fluzole kap., Canaural 

dam. 

  

96 97 A 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Epi-otic sol., 

Dexoryl dam. 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Epi-otic sol., 

Dexoryl dam. 

  

97 98  Ampisina tab., Canaural dam. Ampisina tab., Canaural dam.   

98 99 C 
Cipro tab., Epi-otic sol., Canaural 

dam. 
   

99 100   Canaural dam.   

100 101 C Cipro tab., Canaural dam. Cipro tab., Canaural dam.   

101 102   
Sef tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Dexoryl dam. 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

102 103   Fluzole kap., Canaural dam.    

103 104 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
   

104 106 B 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
  

105 107 B  
Cipro tab., Fluzole kap., Tee 

Tree Oil Ear Cleaner 
  

106 108   
Ampisina tab., Laroxyl draje, 

Zolax kap. 
 

Serum seti hortumu ile 

aurikular hematom 

operasyonu 

107 109  
Pisi pisi otu çıkartıldı, Genta 

dam. 
   

108 111  Cipro tab., Fluzole kap. Pisi pisi otu çıkartıldı, Cipro tab.   

109 112 C Cipro tab., Canaural dam.    

110 114  
Depo-medrol flk., Synulox flk., 

Fluzole kap., Oridermyl pom. 

Depo-medrol flk., Synulox flk., 

Fluzole kap., Oridermyl pom. 
  

111 115 B 
Pisi pisi otu çıkartıldı, Canaural 

dam. 

Baytril flk., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
  



 

 

215 

Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

112 116 C  Cipro tab., Epi-otic sol.   

113 117 C Baytril tab., Canaural dam.    

114 118 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
   

115 119 C Cipro tab., Dexoryl dam. Cipro tab., Dexoryl dam.   

116 120 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
  

117 121 A 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Epi-otic sol., 

Canaural dam. 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Epi-otic sol., 

Canaural dam. 

  

118 122  
Sef tab., Triflucan şur., Epi,otic 

sol., Canaural dam. 

Sef tab., Triflucan şur., Epi,otic 

sol., Canaural dam. 
  

119 123 B 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
  

120 124 C Baytril tab., Canaural dam. Baytril tab., Canaural dam.   

121 125   

Temizlendi, tel dikiş koyuldu, 

Ampisina tab., Lasix tab., 

Batticon antiseptik sol. 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

122 126 C  Cipro tab., Epi-otic sol.   

123 127 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
  

124 128 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Dexoryl dam. 
 TKKA  

125 129  
Batticon antiseptik sol., Synulox 

flk., Thiocilline yara tozu 
   

126 130 C  
Cipro tab., Epi-otic sol., Dexoryl 

dam. 
  

127 131  
Depo-medrol flk., Pipraks flk., 

Fluzole kap., Epi-otic sol. 

Depo-medrol flk., Pipraks flk., 

Fluzole kap., Epi-otic sol. 
  

128 133  

Depo-medrol flk., Sef tab., 

Fluzole kap., Epi-otic sol., 

Canaural dam. 

Depo-medrol flk., Sef tab., 

Fluzole kap., Epi-otic sol., 

Canaural dam. 

  

129 134     

Serum seti hortumu ile 

aurikular hematom 

operasyonu 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

130 135 A 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Epi-otic sol., 

Dexoryl dam. 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Epi-otic sol., 

Dexoryl dam. 

  

131 136 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Dexoryl dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Dexoryl dam. 
  

132 137  Sefazol flk., Epi-otic sol.    

133 138  

Depo-medrol flk., Sef tab., 

Fluzole kap., Canaural dam., 

Prednol-A pom. 

   

134 140    LKDR  

135 141     TKKA 

136 142     TKKA 

137 143  
Alfatrim flk., Epi-otic sol., 

Canaural dam. 

Alfatrim flk., Epi-otic sol., 

Canaural dam. 
  

138 144 C Cipro tab., Canaural dam.    

139 145 C 
Cipro tab., Epi-otic sol., Canaural 

dam. 

Cipro tab., Epi-otic sol., 

Canaural dam. 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

140 147 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
  

141 148  
Sef tab., Zolax kap., Canaural 

dam. 

Sef tab., Zolax kap., Canaural 

dam. 
  

142 150 B 
Cipro tab., Triflucan tab., 

Canaural dam. 

Cipro tab., Triflucan tab., 

Canaural dam. 
  

143 151 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Dexoryl dam. 
   

144 152 B 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
   

145 153 C Baytril flk., Oridermyl pom.    

146 154 A 
Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Canaural dam. 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Canaural dam. 
  

147 155   Alfoxil süsp., Siprogut dam.   

148 156   Genta dam.   

149 157  Cipro tab., Siprogut dam. Cipro tab., Siprogut dam.   

150 158  Cipro tab., Siprogut dam.    
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

151 160 B  
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol. 
  

152 161 C Cipro tab., Siprogut dam.    

153 162  Epi-otic sol. Epi-otic sol.   

154 163 A 
Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Canaural dam. 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Canaural dam. 
  

155 164 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Dexoryl dam. 
   

156 165  
Depo-medrol flk., Epi-otic sol., 

Siprogut dam. 
   

157 166 C  Cipro tab., Canaural dam.   

158 167 B 
Cipro tab., Triflucan şur., 

Canaural dam. 

Cipro tab., Triflucan şur., 

Canaural dam. 
  

159 168    TKKA  

160 169  
Pisi pisi otu çıkartıldı, Siprogut 

dam. 
   

161 170 C Baytril flk., Canaural dam.    
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

162 171 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Dexoryl dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Dexoryl dam. 
  

163 173 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
   

164 174  Epi-otic sol.    

165 175     TKKA,  Total pinnektomi 

166 176 C Baytril tab., Canaural dam. Baytril tab., Canaural dam.   

167 177 C Cipro tab., Oridermyl pom. Cipro tab., Oridermyl pom.   

168 179 B 
Cipro tab., Zolax kap., Siprogut 

dam. 

Cipro tab., Zolax kap., Siprogut 

dam. 
  

169 180 B 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
   

170 181 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
  

171 182     Yara revizyonu 

172 183 A 
Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Epi-otic sol. 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Epi-otic sol. 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

173 184  
Ampisina tab., Thiocilline yara 

tozu 
   

174 185 C Cipro tab., Dexoryl dam.    

175 186    TKKA TKKA 

176 187  Pisi pisi otu çıkartıldı    

177 188  Depo-medrol flk., Dexoryl dam. Depo-medrol flk., Dexoryl dam.  
Elektrokoterizasyon ile 

tümör ekstirpasyonu 

178 189 C Cipro tab., Epi-otic sol. Cipro tab., Epi-otic sol.   

179 190    TKKA TKKA 

180 191   
Pisi pisi otu çıkartıldı, Genta 

dam. 
  

181 192 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol. 
  

182 193 A 
Cipro tab., Fluzole kap., Prednol 

tab., Epi-otic sol., Dexoryl dam. 
   

183 195 A 
Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Canaural dam. 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Canaural dam. 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

184 196 A 

Batticon antiseptik sol., Depo-

medrol flk., Cipro tab., Fluzole 

kap., Epi-otic sol., Canaural 

dam. 

Batticon antiseptik sol., Depo-

medrol flk., Cipro tab., Fluzole 

kap., Epi-otic sol., Canaural 

dam. 

  

185 197     
Elektrokoterizasyon ile 

tümör ekstirpasyonu 

186 200 A 
Cipro tab., Fluzole kap., Prednol 

tab., Epi-otic sol. 
   

187 201 B 
Baytril flk., Fluzole kap., 

Canaural dam. 

Baytril flk., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
  

188 202    Yara revizyonu  

189 203  
Batticon antiseptik sol., Pen-os 

tab. 
   

190 204  

Batticon scrub sol., Ivomec flk., 

Baytril flk., Canaural dam., 

Stronghold spot-on 

   

191 205  
Pisi pisi otu çıkartıldı, Ampisina 

tab., Siprogut dam. 

Pisi pisi otu çıkartıldı, Ampisina 

tab., Siprogut dam. 
  

192 206 C Cipro tab., Epi-otic sol. Cipro tab., Epi-otic sol.   
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

193 207   Depo-medrol flk., Cipro tab.   

194 208 C  Cipro tab., Epi-otic sol.   

195 209   
Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Epi-otic sol. 
 

1. op.; serum seti hortumu 

ile aurikular hematom 

operasyonu 

2. op.; serbest U dikişleri 

ile aurikular hematom 

operasyonu 

196 210    TKKA  

197 211 A  
Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Canaural dam. 
  

198 213   
Pisi pisi otu çıkartıldı, Genta 

dam. 
  

199 215     TKKA 

200 216 A 

Depo-medrol flk., Novosef flk., 

Baytril flk., Zolax kap., Oridermyl 

pom. 

Depo-medrol flk., Novosef flk., 

Baytril flk., Zolax kap., Oridermyl 

pom. 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

201 217     

Serbest U dikişleri ile 

aurikular hematom 

operasyonu 

202 218 B 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
  

203 219  Alfoxil süsp., Triflucan şur.    

204 220     Aurikuloplasti 

205 221 A  
Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Canaural dam. 
LKDR  

206 222 B 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
  

207 224 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol.,  Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol.,  Canaural dam. 
  

208 225    
Serum seti hortumu ile aurikular 

hematom operasyonu 
 

209 226    LKDR  

210 227 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Siprogut 

dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., 

Siprogut dam. 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

211 228 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol.,  Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol.,  Canaural dam. 
  

212 229  
Batticon antiseptik sol., Oxid de 

zinc toz, Ampisina flk. 

Batticon antiseptik sol., Oxid de 

zinc toz, Ampisina flk. 
  

213 230  

Neguvon sol., Batticon antiseptik 

sol., Oxid de zinc toz, Ampisina 

flk. 

Neguvon sol., Batticon 

antiseptik sol., Oxid de zinc toz, 

Ampisina flk. 

  

214 231  MAE temizlendi, Epi-otic sol.    

215 232    
Traksiyon – avülziyon ile tümör 

ekstirpasyonu 
 

216 233 B  
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol.,  Canaural dam. 
  

217 234 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol.,  Canaural dam. 
  TKKA 

218 235 A 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Epi-otic sol., 

Dexoryl dam. 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Epi-otic sol., 

Dexoryl dam. 

  

219 236 A 
Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Dexoryl dam. 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Dexoryl dam. 
  



 

 

226 

Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

220 237 B 
Cipro tab., Triflucan şur., 

Canaural dam. 
   

221 238  
Sef tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 

Sef tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
  

222 239 C 
Pisi pisi otu çıkartıldı, Cipro tab., 

Genta dam. 

Pisi pisi otu çıkartıldı, Cipro tab., 

Genta dam. 
  

223 240 B 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
  

224 241  

Hematom sıvısı temizlendi, 

Depo-medrol flk., Basınçlı 

bandaj 

 

1. op.; serum seti hortumu ile 

aurikular hematom operasyonu 

2. op.; serbest U dikişleri ile 

aurikular hematom operasyonu 

 

225 242    Yara revizyonu  

226 243     TKKA 

227 244 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol.,  Canaural dam. 
   

228 245 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol.,  Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol.,  Canaural dam. 
  



 

 

227 

Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

229 246  
Pen-os tab., Epi-otic sol., 

Canaural dam. 

Pen-os tab., Epi-otic sol., 

Canaural dam. 
  

230 247 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Dexoryl 

dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Dexoryl 

dam. 
  

231 248  
Pisi pisi otu çıkartıldı, Epi-otic 

sol. 
   

232 249 A 
Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Canaural dam. 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Canaural dam. 
  

233 250 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol.,  Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol.,  Canaural dam. 
  

234 251 B 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Oridermyl pom. 

Cipro tab., Fluzole kap., 

Oridermyl pom. 
  

235 252 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Genta dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Genta dam. 
  

236 253 C Cipro tab., Canaural dam. Cipro tab., Canaural dam.   

237 254 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol.,  Canaural dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol.,  Canaural dam. 
  

238 255  Cipro tab.    
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

239 256    TKKA  

240 257 C Cipro tab., Epi-otic sol.    

241 258   Synulox flk., Genta dam. TKKA  

242 259    LKDR  

243 262 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol. 
  

244 263 A 
Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Siprogut dam. 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Fluzole kap., Siprogut dam. 
  

245 264  
Synulox tab., Fluzole kap., Epi-

otic sol., Canaural dam. 

Synulox tab., Fluzole kap., Epi-

otic sol., Canaural dam. 
  

246 265 
1. C 

2. B 
 

1. sağaltım: Cipro tab., Epi-otic 

sol. 

2. sağaltım: Cipro tab., Fluzole 

kap., Canaural dam. 

  

247 266 B 
Baytril tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 

Baytril tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
  

248 267 B 
Baytril tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 

Baytril tab., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

249 268  
Depo-medrol flk., Cipro tab., Epi-

otic sol., Canaural dam. 

Depo-medrol flk., Cipro tab., 

Epi-otic sol., Canaural dam. 
  

250 269  
Ivomec flk., Canaural dam., 

Frontline spot-on 

Ivomec flk., Canaural dam., 

Frontline spot-on 
  

251 270    Tümör eksizyonu  

252 271 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol.,  Canaural dam. 
   

253 272 C Cipro tab., Dexoryl dam.    

254 273    
Elektrokoterizasyon ile tümör 

ekstirpasyonu 
 

255 274 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol. 
  

256 275  
Cipro tab., Prednol tab., Epi- otic 

sol. 

Cipro tab., Prednol tab., Epi- 

otic sol. 
 

Serbest U dikişleri ile 

aurikular hematom 

operasyonu 

257 276  
Depo-medrol flk., Cipro tab., Epi-

otic sol. 
   

258 277 B 
Baytril flk., Fluzole kap., 

Canaural dam. 

Baytril flk., Fluzole kap., 

Canaural dam. 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

259 278 B  
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol. 
  

260 279 B 
Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol. 
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Tablo 14: Kedi olgularında uygulanan sağaltım yöntemleri 

Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

1 1    TKKA  

2 2   
Alfoxil süsp., Epi-otic sol., 

Canaural dam. 
  

3 3 B 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Epi-otic sol., Canaural dam.

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
  

4 5    TKKA  

5 6  
Alfoxil süsp., Fluzole kap., 

Epi-otic sol., Canaural dam.

Alfoxil süsp., Fluzole kap., Epi-

otic sol., Canaural dam. 
  

6 7    

1. op.: Parsiyel pinnektomi, 2. op.: 

Total pinnektomi, TKKA, 

Omoservikal aksiyal flep, 3. op.: 

Tümör eksizyonu 

Parsiyel pinnektomi 

7 8    
TKKA, VBO, Orofarinks’teki polip’in 

traksiyon avülziyonu 
 

8 9 B 

Ivomec flk., Cipro tab., 

Triflucan şur., Epi-otic sol., 

Canaural dam. 

Ivomec flk., Cipro tab., Triflucan 

şur., Epi-otic sol., Canaural dam.
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

9 10  
Ivomec flk., Stronghold

spot-on 
   

10 11    TKKA TKKA 

11 12   

Depo-medrol flk., Deposilin flk., 

Repeller spot-on, Ivomec flk., 

Synulox flk. 

 
Serbest U dikişleri ile aurikular 

hematom operasyonu 

12 13   Synulox flk., Nervit flk.,   TKKA 

13 14     TKKA 

14 15   
Fistül temizlendi, kontrüvertür ile 

drene edildi, Genta amp. 
  

15 16     TKKA 

16 17    
Total pinnektomi, TKKA, 

Omoservikal aksiyal flep 
 

17 18     TKKA, VBO 

18 19    TKKA  

19 20     
Traksiyon – avülsiyon ile tümör 

ekstirpasyonu 

20 22     TKKA 
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Sağaltım 

Medikal Sağaltım Operatif Sağaltım 
Olgu 

Sayısı 

Olgu 

No 

Sağ. 

Prot.
Sağ Sol Sağ Sol 

21 24  
Ivomec flk., Repeller spot-

on, Epi-otic sol. 
   

22 25  
Ivomec flk., Stronghold 

spot-on, Canaural dam. 

Ivomec flk., Stronghold spot-on, 

Canaural dam. 
  

23 26 B 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Epi-otic sol., Dexoryl dam. 

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Dexoryl dam. 
  

24 27 B 
Cipro tab., Fluzole kap., 

Epi-otic sol., Canaural dam.

Cipro tab., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam. 
  

25 28     TKKA 

26 30  

Sef süsp., Fluzole kap., Epi-

otic sol., Canaural dam., 

Stronghold spot-on 

Sef süsp., Fluzole kap., Epi-otic 

sol., Canaural dam., Stronghold 

spot-on 

  

27 31  Sef süsp. Ivomec flk., Stronghold spot-on 
1. op: Elektrokoterizasyon ile tümör 

ekstirpasyonu, 2. op: TKKA 
 

28 32    TKKA  

29 34 C Cipro tab., Dexoryl dam.    
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     Tablo 15: Sağaltım amacıyla kullanılan ilaçlar 

Ticari isim Etken madde Kullanım dozu Uygulama yolu 

Alfatrim® flakon, Alfasan Trimetoprim + Sulfadiyazin 15 – 30 mg/kg/24 saat IM 

Alfoxil® süspansiyon, Abfar Amoksisilin 10 – 20 mg/kg/12 saat PO 

Amoksilav® süspansiyon, İlsan Amoksisilin + Klavulanik asit 10 – 20 mg/kg/12 saat PO 

Ampisina® tablet, Mustafa Nevzat Ampisilin 10 – 20 mg/kg/12 saat PO 

Anestol® pomat, İlsan Lidokain 
Yara yüzeyini kaplayacak kadar / 6 

saat 
Haricen 

Augmentin® tablet, Smith Kline Beecham Amoksisilin + Klavulanik asit 10 – 20 mg/kg/12 saat PO 

Batticon® antiseptik solüsyon, Adeka Polivinilpirolidon iyot 
Yara yüzeyini kaplayacak kadar / 6 

saat 
Haricen 

Batticon® scrub solüsyon, Adeka Polivinilpirolidon iyot Temizleyecek kadar İntraotik 

Baytril® flakon, Bayer Enrofloksasin 5 mg/kg/24 saat SC 

Biocan® M flakon, Bioveta İnaktif Microsporum canis suşu 

1 flk/kedi – köpek (14 – 21 gün 

sonra 2. doz, 18 – 21 gün sonra 3. 

doz) 

Kedi: SC 

Köpek: IM 

Canaural® damla, Topkim 
Dietanolamin fusidat, Framisetin 

sülfat, Nistatin, Prednizolon 
2 – 8 damla/12 saat İntraotik 

Cipro® tablet, Biofarma Siprofloksasin 10 – 15 mg/kg/12 saat PO 

Çinko oksit toz Çinko oksit 
Yara yüzeyini kaplayacak kadar / 

Hasta kontrole geldiğinde 
Haricen 
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Ticari isim Etken madde Kullanım dozu Uygulama yolu 

Depo-medrol® flakon, Eczacıbaşı Metilprednizolon asetat 1 – 2 mg/kg/1 hafta 

1-) IM 

2-) Aurikular hematom boşluğu 

içine (Kö: 59, 79, 241, Ke: 12) 

Deposilin® flakon 2.4, İ. E. Ulagay Benzatin penisilin G 40.000 İÜ/kg 

1-) Tek uygulama IM 

2-) Aurikular hematom boşluğu 

içine (Ke: 12) 

Desal® tablet, Biofarma Furosemit 1 – 4 mg/kg/24 saat (3 gün) PO 

Dexoryl® damla, Virbac 
Gentamisin, Tiyabendazol, 

Deksametazon asetat 
2 – 8 damla/12 saat İntraotik 

Epi-otic® solüsyon, Virbac 
Laktik asit, Salisilik asit, Çitosanit, 

Sodyum dokusat 
5 – 10 damla/12 saat İntraotik 

Erythrocin® tablet, Abfar Eritromisin 10 – 20 mg/kg/12 saat PO 

Fluzole® kapsül, Biofarma Flukonazol 
Kedi: 50 mg/kedi/12 saat 

Köpek: 5 mg/kg/12 saat 
PO 

Frontline® spot-on, Merial Fipronil 402 mg(40 – 60 kg)/60 gün Spot-on 

Genta® damla, İ. E. Ulagay Gentamisin sülfat 2 – 8 damla/12 saat İntraotik 

Gentagut® damla, Bilim Gentamisin sülfat 2 – 8 damla/12 saat İntraotik 

Gentavet®-G damla, Vetaş Gentamisin sülfat 2 – 8 damla/12 saat İntraotik 

Ivomec® flakon, Topkim İvermektin 0,02 – 0,04 mg/kg/1 hafta SC 

Kemicetine® kapsül, Carlo Erba Kloramfenikol 50 mg/kg/12 saat PO 
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Ticari isim Etken madde Kullanım dozu Uygulama yolu 

Kristapen® flakon, Deva Penisilin G potasyum 1 – 2 ml 
Aurikular hematom boşluğu 

içerisine 

Laroxyl® draje, Roche Amitriptilin 1 mg/kg/12 saat PO 

Lasix® tablet, Hoechst Marion Roussel Furosemit 1 – 4 mg/kg/24 saat (3 gün) PO 

Neguvon® solüsyon, Bayer Triklorfon Yara yüzeyini kaplayacak kadar Yıkama 

Nervit® flakon, Vetaş Vitamin B1 + Vitamin B6 1 – 2 ml/kedi – köpek IM 

Novosef® flakon, Eczacıbaşı Seftriyakson sodyum 15 – 50 mg/kg/24 saat IM 

Oridermyl® pomat, Vetoquinol 
Neomisin, Nistatin, Triamsinolon 

asetonit, Lindan 
Bezelye büyüklüğünde/48 saat İntraotik 

Pen-Os® tablet, Eczacıbaşı Benzatin fenoksimetil penisilin 40.000 İÜ/kg/12 saat IM 

Pipraks® flakon, Eczacıbaşı Piperasilin 20 mg/kg/24 saat IM 

Prednol – A® pomat, Mustafa Nevzat 
Prednizolon, 

İyodoklorhidroksikuin 

Yara yüzeyini kaplayacak kadar / 8 

saat 
Haricen 

Prednol® tablet, Mustafa Nevzat Metilprednizolon 1 – 2 mg/kg/12 saat PO 

Repeller® spot-on, Provet Fipronil 
50 mg/kedi/30 gün, 3 – 4 

damla/kedi (intraotik) 
Damlatma 

Sef® süspansiyon, Mustafa Nevzat Sefaleksin monohidrat 20 – 40 mg/kg/12 saat PO 

Sef® tablet, Mustafa Nevzat Sefaleksin monohidrat 20 – 40 mg/kg/12 saat PO 

Sefazol® flakon, Mustafa Nevzat Sefazolin sodyum 5 – 15 mg/kg/12 saat IM 

Siprogut® göz ve kulak damlası, Bilim Siprofloksasin 2 – 8 damla/12 saat İntraotik 
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Ticari isim Etken madde Kullanım dozu Uygulama yolu 

Stronghold® spot-on, Pfizer Selamektin 

Kedi: 15 mg(2,5 kg’a kadar), 45 

mg(2,6 – 7,5 kg)/30 gün, 3 – 4 

damla/kedi (intraotik) 

Köpek: 240 mg(20,1 – 40 kg)/60 

gün 

Damlatma 

Synulox® flakon, Pfizer Amoksisilin + Klavulanik asit 8,75 mg/kg/24 saat IM ya da SC 

Tea Tree Oil Ear Cleaner®, Guaber Tea Tree Oil 5 – 10 damla/12 saat İntraotik 

Thiocilline® yara tozu, Abdi İbrahim Basitrasin + Neomisin sülfat 
Yara yüzeyini kaplayacak kadar / 8 

saat 
Haricen 

Triflucan® şurup, Pfizer Flukonazol 
Kedi: 50 mg/kedi/12 saat 

Köpek: 5 mg/kg/12 saat 
PO 

Vetakort® flakon, Vetaş Deksametazon sodyum fosfat 0,25 – 0,3 mg/kg/24 saat SC 

Zolax® kapsül, Sanovel Flukonazol 
Kedi: 50 mg/kedi/12 saat 

Köpek: 5 mg/kg/12 saat 
PO 
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Şekil 1:Köpeklerde görülen aurikular hematom olgularında ırk dağılımı 
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Şekil 2: Köpeklerde görülen aurikular hematom olgularında yaş dağılımı 
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         Şekil 3: Köpeklerde görülen otitis eksterna olgularında ırk dağılımı 
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Şekil 4: Köpeklerde görülen otitis eksterna olgularında yaş dağılımı 

Not: 5 olgunun yaşı bilinmediğinden grafiğe konulmadı. 
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Şekil 5: 225 no’lu köpek olgusundaki          Şekil 6: Hematom boşaltılıp şerit 

aurikular hematomun operasyon öncesi   çıkartıldıktan sonraki görünümü 

görünümü 

 

 

                 

Şekil 7: Serum seti hortumlarının                       Şekil 8: Serum seti hortumlarının 

pinnanın konkav yüzüne yerleştirilmiş hali       konveks yüzdeki karşılıkları 

 

 

 

Şekil 9: Postoperatif 8. günde dikişler ve hortumlar uzaklaştırıldıktan sonraki 
görünümü 



 

 

243

            

Şekil 10: 219 no’lu köpek olgusundaki Şekil 11: Aurikular hematomun 

aurikular hematom               operasyondan önceki görünümü 

 

        

Şekil 12: Şerit çıkartılması         Şekil 13: Kartilago aurikularisteki hemoraji  

            odakları 

 

           

Şekil 14: Serbest “U” dikişlerinin          Şekil 15: Dikişlerin konveks yüzdeki  

konkav yüzdeki görünümü           görünümü 
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Şekil 16: Postoperatif 17. gün        Şekil 17: Postoperatif 17. gün - Konveks 

Konkav yüzdeki iyileşme         yüzdeki iyileşme 

  

          

Şekil 18: 276 no’lu köpek olgusunda  Şekil 19: Deformasyonun önden 

kartilago aurikularisteki deformasyon  görünümü 

 

       

      Şekil 20: 10 no’lu kedi olgusunda kartilago aurikularisteki deformasyon 
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Şekil 21: 61 no’lu köpek olgusunda       Şekil 22: Skafanın tümör uzaklaştırıldıktan 

skafada tümör           sonraki görünümü 

 

        

Şekil 23: 270 no’lu köpek olgusunda      Şekil 24: Heliks mediyalisin tümör 

heliks mediyaliste tümör        uzaklaştırıldıktan sonraki görünümü 

          

Şekil 25: 7 no’lu kedi olgusunda    Şekil 26: Bilateral parsiyel pinnektomi  

pinnada tümör        sonrası hastanın görünümü 
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Şekil 27: Postoperatif 31. günde          Şekil 28: Operasyondan 6,5 ay sonra  

bilateral pinnanın görünümü          sağ pinnadaki nüks 

 

          

Şekil 29: Nüks eden tümörün        Şekil 30: Tümörün 1,5 ay sonraki 

yakından görünümü          görünümü 

 

                  

Şekil 31: Tümörün 15 ay sonraki görünümü      Şekil 32: Farklı bir açıdan  

                görünüm 
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Şekil 33: Tümörün operasyondan     Şekil 34: Tümörün çevresine yapılan 

önceki görünümü        ensizyon 

 

          

Şekil 35: Tümörün MAE ile      Şekil 36: Tümör uzaklaştırıldıktan sonra bulla 

birlikte uzaklaştırılması      timpanikanın girişi 

 

          

Şekil 37: Flep kaydırılacak deriye            Şekil 38: Derinin serbestleştirilmesi 

yapılan ensizyon 
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Şekil 39: Derinin besleyici damarıyla                Şekil 40: Deri altı dikişi ve dren 

birlikte kaydırılması           uygulaması 

 

 

     

Şekil 41: Hastanın operasyondan sonraki  Şekil 42: Operasyondan 3 ay  

görünümü                    sonra aynı bölgede görülen nüks 

 

          

Şekil 43: Bölgenin tümör   Şekil 44: Operasyon bölgesinin tam olarak  

alındıktan sonraki görünümü iyileşmiş haldeki görünümü 

 



 

 

249

          

Şekil 45: 273 no’lu köpek olgusunda Şekil 46: Tümörün yakından görünümü 

MAE’nin girişinde tümör 

 

          

Şekil 47: MAE girişinin tümör   Şekil 48: 3 cm genişliğindeki tümörün 

uzaklaştırıldıktan sonraki görünümü  görünümü 

 

          

Şekil 49: 259 no’lu köpek olgusunda       Şekil 50: Deviye edilecek vertikal dış  

LKDR amacıyla yapılan ensizyon           kulak kanalının belirlenmesi 
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Şekil 51: Deviye edilecek kıkırdağın   Şekil 52: Kıkırdağın aşağıya deviye edilmesi 

hazırlanması 

 

Şekil 53: Olgunun operasyondan sonraki görünümü 

 

          

Şekil 54: 4 no’lu köpek olgusunda    Şekil 55: 190 no’lu köpek olgusunda 

MAE’de kalsifikasyon     bilateral MAE’de kalsifikasyon 
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Şekil 56: 243 no’lu köpek olgusunda  Şekil 57: MAE uzaklaştırıldıktan sonra 

MAE’nin TKKA ile uzaklaştırılması              bulla timpanikanın girişi 

 

          

Şekil 58: Ensize edilen derinin             Şekil 59: MAE’deki hiperplastik 

kapatıldıktan sonraki görünümü            değişiklikler 

 

          

Şekil 60: 66 no’lu köpek olgusunda otitis     Şekil 61: Lezyonun operasyondan  

eksterna kronika hiperplastika      önceki görünümü 
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Şekil 62: MAE’nin uzaklaştırılması      Şekil 63: Operasyon bölgesinin  

           kapatıldıktan sonraki görünümü 

                

Şekil 64: Tümörleşmiş hiperplastik   Şekil 65: Operasyondan sonraki  

seruminöz bezler      12. gün - İyileşmiş operasyon yarası 

          

Şekil 66: 25 no’lu köpek olgusunda otitis     Şekil 67: MAE’nin TKKA ile  

eksterna kronika hiperplastika       uzaklaştırılması 
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Şekil 68: MAE uzaklaştırıldıktan sonra          Şekil 69: Uzaklaştırılmış MAE 

bulla timpanikanın girişi 

 

                   

Şekil 70: 258 no’lu köpek olgusunda               Şekil 71: MAE’deki tümörün 

MAE’deki tümörün video otoskopik görünümü      makroskobik görünümü 

 

         Şekil 72: 29 no’lu kedi olgusunda pinna ve MAE’yi içine alan yaygın tümör 
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        Şekil 73: 13 no’lu kedi olgusunda         Şekil 74: Polipin radyografik 

       yangısal polip           görünümü 

 

                        

Şekil 75: Polipin video otoskopik görünümü Şekil 76: Polipin yakından görünümü 

 

                 

Şekil 77: Polipin operasyondan       Şekil 78: Polipin TKKA ile uzaklaştırılması 

önceki görünümü 
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Şekil 79: Polipin uzaklaştırıldıktan      Şekil 80: Hastanın operasyondan sonraki 

sonraki görünümü        görünümü 

 

                     

Şekil 81: Postoperatif 28. gün  Şekil 82: Hastanın önden görünümü 

İyileşmiş operasyon bölgesi 

                              

Şekil 83: 14 no’lu kedi olgusunda görülen    Şekil 84: Polipin kavum mediyadaki  

yangısal polip        görünümü 
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Şekil 85: Polipin TKKA ile uzaklaştırılması  Şekil 86: MAE’yi tamamen dolduran  

         polip 

         

Şekil 87: Postoperatif 1. gün - Fasiyal Şekil 88: Postoperatif 4. gün  

paralize bağlı olarak görülen anizokori Anizokorinin ortadan kalkması 

 

            

Şekil 89: 11 no’lu kedi olgusunda yangısal   Şekil 90: Polipin MAE  

polipin video otoskopik görünümü    içerisindeki görünümü 
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Şekil 91: Postoperatif 2. gün - Fasiyal     Şekil 92: 28 no’lu kedi olgusunda kavum 

paralize bağlı olarak ortaya çıkan           mediyadaki polip 

anizokori ve dudakta sarkma 

           

Şekil 93: 8 no’lu kedi olgusunda MAE Şekil 94: Polipin bulla timpanikanın  

ve bulla timpanikadaki nazofaringeal duvarında meydana getirdiği kalınlaşma 

polip 

 

Şekil 95: Rostrokaudal (RC) çekim tekniğinde bulla timpanika duvarındaki  

kalınlaşma 
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              Şekil 96: TKKA amacıyla yapılan         Şekil 97: MAE’nin uzaklaştırılması 

            deri ensizyonu 

          

Şekil 98: MAE’deki polipin uzaklaştırılması     Şekil 99: TKKA sonrası bulla 

                      timpanikanın girişi 

           

Şekil 100: TKKA sonrası dikişler ile  Şekil 101: VBO amacıyla bulla  

kapatılmış operasyon bölgesi  timpanikaya yaklaşılması 
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Şekil 102: Steinman pin ile bulla      Şekil 103: İrrige edilmiş kavum  

timpanikanın açılması       mediya     

 

                     

Şekil 104: VBO’dan sonra bölgenin      Şekil 105: Nazofaringeal polip 

kapatılması 

 

               

Şekil 106: Nazofaringeal polipin        Şekil 107: Nazofarinksin polip 

serbestleştirilmesi          uzaklaştırıldıktan sonraki görünümü 
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Şekil 108: Nazofarinksten alınan polip        Şekil 109: MAE’deki polip 

 

 

Şekil 110: Postoperatif 20. gün - İyileşmiş operasyon yarası
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