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Özet
‹flitme kayb› insanlar aras› iletiflimin bozulmas›na ve toplumda sosyoekonomik sorunlara yol açmaktad›r. Bu nedenle erken tan› ve tedavi çok önemlidir. Odiyolojik teknolojilerdeki son geliflmeler ile iflitme
kayb›n›n tan›s›n› erken evrede koyup tedaviye bafllamak olas› olmufltur. Erken tan› koyulup mevcut iflitme rezervi üzerine bilateral uygun amplifikasyon uygulan›rsa iflitme kayb› olan bir çocuk konuflmay› ö¤renebilir. Koklear implantlar, geleneksel iflitme cihazlar›yla tedavisi mümkün olmayan derin iflitme kayb›
olan çocuklar›n tedavisinde yeni ufuklar açm›flt›r.
‹flitme kayb› konjenital ve edinsel olarak s›n›flanabilir. Ayr›ca patolojinin yerine göre iletim tipi ve sensorinöral olarak da s›n›fland›r›lmaktad›r.
Anahtar kelimeler: ‹flitme kayb›, erken tan›, tedavi
Abstract
Hearing loss is a problem that disturb communication between people and cause socioeconomical
problem in population. Early diagnosis and treatment are very important. It is possible to diagnose and
start to treat hearing loss as soon as early by the recent development in the odiological technology. A
child with hearing loss can learn to speak and his/her residual hearing can help to learn if early diagnosis and adequate bilateral amplification are done. Cochlear implants give new horizons in the treatment
of children with profound hearing loss that can not be treated with traditional hearing aids.
Hearing loss can be classified as congenital and acquired. It can be also classifed as conductive type
and sensorineural type hearing loss according to place of pathological process.
Keywords: Hearing loss, early diagnosis, treatment

üretken pozisyonlar üstlenebilmesini sa¤lam›flt›r. Buna karfl›l›k, k›smi ya da tek tarafl› iflitme
kay›plar›na ço¤unlukla tan› konmad›¤› için,
baz› kifliler etkili amplifikasyon ve iflitme cihaz› olanaklar›ndan ya da cerrahi giriflimlerden
mahrum kalmaktad›r.
Odyoloji teknolojisinde son zamanlarda
kaydedilen geliflmeler sayesinde, do¤umdan
k›sa süre sonra iflitme kayb› tan›s› konabilmekte ve tedaviye erken bafllamak mümkün olabilmektedir. Bugün tan›s› erken (tercihen yaflam›n 6. ay›ndan önce) konmufl ve yeterli bilateral amplifikasyonu sa¤lanm›fl ileri derecede sa-

Ülkemizde iflitme kayb› insidans› yaklafl›k
1/1000 kadard›r ve 0-18 yafl aras›nda yaklafl›k
180 000 ileri derecede iflitme kay›pl› çocuk
mevcuttur. Bu çocuklar›n önemli bir k›sm›n›n
ebeveynlerinin yak›n akraba olduklar› ortaya
ç›km›flt›r. Eskiden ileri derecede iflitme kayb›
ile do¤an kifliler ayr› okullarda e¤itim görür ve
toplumla uyumlu yaflamak için gereken becerileri kazanamazd›. Bu onlar›n k›smen sa¤›r olmalar›ndan kaynaklanan iletiflim güçlüklerinin
bir sonucuydu. Amplifikasyon sahas›ndaki geliflmeler ve de¤iflen tutumlar pek çok sa¤›r kiflinin daha iyi e¤itim alabilmesini ve toplumda
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Tan›sal de¤erlendirme

¤›r bir çocuk konuflmay› ö¤renebilir ve ö¤renmek için rezidüel iflitmeden faydalanabilir.
Okul ça¤›na geldiklerinde de bu çocuklar›n
pek ço¤u ifliten çocuklarla birlikte normal
okullara devam edebilir. Geleneksel iflitme cihazlar›yla tedavi edilemeyen ileri derecede sa¤›r küçük çocuklar için koklear implant uygulamas› iflitme kayb›n›n tedavisine devrimsel bir
boyut katm›flt›r.

‹flitme bozuklu¤u olan hastalar›n tümünde tam
bir t›bbi öykü al›nmal›d›r. Ayr›ca çocuklar için
prenatal ve postnatal olaylar ve erken çocukluk
dönemi geliflim öyküsü de bilinmelidir. Do¤umsal
ya da ilerleyici bir bozukluk kuflkusu varsa, iflitme
kayb› hakk›nda ayr›nt›l› aile öyküsü al›nmal›d›r.
Viral hastal›klar dahil, çocukluk ça¤› hastal›klar›
not edilmelidir. Kafa travmas›, akustik travma ve
ototoksik ilaç kullan›m› da araflt›r›lmal›d›r. Kula¤›n
ve onunla iliflkili bölgelerin muayenesi dikkatlice
yap›lmal›d›r. Odyolojik de¤erlendirme, hekimin
kayb›n tipini ve fliddetini s›n›fland›rmas›n› ve ay›r›c› tan›lar› oluflturmas›n› sa¤lar. Ço¤unlukla yüksek çözünürlüklü bilgisayarl› tomografi ya da
manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme
çal›flmalar› gerekli olur.

Yafll› bir kiflide edinsel iflitme kayb› çok kötü
sonuçlara yol açabilir. ‹flitme kayb›, korku ve s›k›nt›ya yol açmas›n›n yan› s›ra ciddi sosyoekonomik sonuçlara da neden olmaktad›r. ‹nsani
aç›dan iflitme kayb› temel iletiflim yetene¤ini ortadan kald›ran son derece korkutucu ve sakatlay›c› bir durumdur. Bu nedenle erken tan› ve tedavi çok önemlidir.

Ani iflitme kayb› hemen ve tam bir otolaringolojik de¤erlendirme gerektirir. Özenli bir t›bbi
öykü ve fizik muayene flartt›r. Öykü, önceki odyolojik durum, bunu ortaya ç›kartan faktörler ve
iflitme kayb›n›n olufltu¤u s›radaki koflullar üzerine yo¤unlaflmal›d›r. Kardiyovasküler hastal›k,
diyabet, hipertansiyon, alerjiler, viral hastal›klar
dahil olmak üzere altta yatan sistemik bozukluklar›n ve al›nmakta olan ilaçlar›n yan› s›ra, katk›da bulunabilecek etmenler de not al›nmal›d›r.
Tam bir otolojik ve nörolojik muayene yap›lmal›d›r. Diyapozon testi ve odyolojik testler klinik
bulgular›n do¤rulanmas›n› sa¤lar.

S›n›fland›rma
‹flitme kayb› do¤umsal ya da edinsel olabilir.
Bunlar›n her biri iletim tipi, sensörinöral, kar›fl›k
ya da merkezi kay›plar fleklinde s›n›fland›r›labilir. ‹letim tipi iflitme kayb›; d›fl kulak, d›fl kulak
yolu, kulak zar› ya da orta kulak bofllu¤undaki
ve içeri¤indeki bir patalojik süreçten kaynaklan›r. ‹leti kayb› sesin amplifikasyonunu ve kokleaya (iç kula¤a) geçiflini engeller. Sensörinöral
iflitme kayb› koklea, akustik sinir ya da merkezi
iflitme yollar›ndaki bir bozukluktan kaynaklan›r.
‹letim tipi ve sensörinöral iflitme kayb›n›n bileflimi kar›fl›k (mikst) iflitme kayb› olarak adland›r›l›r. Merkezi iflitme kayb› beyin içinde normal
iflitsel bilgi sürecini bozan bir patalojik durumun
varl›¤› anlam›na gelir.

Odyolojik de¤erlendirmede hava ve kemik
iletimi, konuflma odyometrisi, impedans testi,
akustik refleks testi, otoakustik emisyonlar dahil, elektrofizyolojik testler ve iflitsel beyin sap›
yan›t testi uygulanarak saf tonlar kontrol edilir.
Baz› vakalarda iç kulak yollar›n›n (internal
akustik kanallar›n) ve temporal kemiklerin radyografiyle de¤erlendirilmesi gereklidir. Tedavi
edilebilir edinsel iflitme kayb› nedenlerini saptamak için, tam bir biyokimyasal ve serolojik inceleme yap›lmal›d›r. Sifilis için trepenomal antikor absorpsiyon testi, otoimmün nedenler için
eritrosit sedimantasyon h›z› ve tiroid bozukluk-

Edinsel iflitme kay›plar› yavafl yavafl ya da
aniden geliflebilir. Ani iflitme kayb› hemen de¤erlendirme ve tedavi gerektiren bir otolojik acil
durumdur. Ani iflitme kayb› d›fl kulak ya da orta
kulaktaki lezyonlardan da kaynaklanabilir (iletim tipi iflitme kayb›), ancak bu durumda ço¤unlukla sensörinöral bir iflitme kayb› söz konusudur. Kay›p genellikle tek tarafl›d›r, ancak çift tarafl› olmas› da mümkündür.
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tim tipi iflitme kayb›n›n en s›k rastlanan nedenlerinden biridir. Orta kulak bofllu¤undaki
s›v› nedeniyle, kulak zar› ve kemikçikler
amplifikasyon ve transmisyon ifllevlerini yapamaz. Orta kulak efüzyonu nedenlerinin bafl›nda östaki tüpünün ifllev görmemesi gelir.
Tipik muayene bulgusu, mat sar› ya da kehribar renginde görünen kulak zar›d›r. Kulak
zar› retraksiyonuna ba¤l› olarak malleus sap›
k›salm›fl gibi görünebilir. Kulak zar›n›n arkas›nda hava s›v› seviyesi ya da kabarc›klar görünebilir. Kronik efüzyonlarda orta kulaktaki
kan ekstravazasyonu kulak zar›n›n mavimsi
bir renk almas›na yol açar. Hastal›¤›n tedavisi nedenine göre de¤iflir. Ço¤unlukla östaki
tüpü ifllev bozuklu¤u altta yatan etmendir ve
geliflimini tamamlamam›fl tüp anatomisinden
ya da nazofarenkste östaki tüpü a¤z›n›n t›kanmas›ndan kaynaklanabilir. Adenoid hipertrofisi gibi östaki tüpünü t›kayan selim kitleler ç›kar›lmal›d›r. Ayr›ca özellikle eriflkin
hastalarda nazofarenks bölgesinin habis tümörleri de düflünülmelidir. Kronik orta kulak
efüzyonu vakalar›n›n ço¤u fiziksel t›kan›kl›k
olmaks›z›n östaki tüpü ifllev bozuklu¤una
ba¤l›d›r. Tedavisi genellikle antibiyotikler ve
kontrol alt›nda bekleme ile gerçekleflir. Hastalar›n ço¤u ileri tedaviye gerek kalmadan
iyileflir. Efüzyon devam ederse, zara insizyon
yap›larak (miringotomi) orta kulak s›v›s› al›n›r ve ard›ndan östaki tüpünün ventilatuar ifllevini üstlenmek üzere kulak zar›na geçici ya
da kal›c› bir tüp yerlefltirilir.

lar› için tiroid fonksiyon testleri yap›l›r. Nedenin
belirlenmesi ve uygun tedavinin seçilebilmesi
için hiçbir çabadan kaç›n›lmamal›d›r.

‹flitme kayb›n›n nedenleri
D›fl kulak: ‹letim tipi iflitme kayb›
• Serümen t›kac› ya da yabanc› cisim: Serümene ba¤l› t›kan›kl›k iflitme kayb›n›n s›k karfl›lafl›lan bir nedenidir. Serümen bezleri d›fl kulak
yolu duvar›nda bulunur. Bu bezlerin sekresyonlar›n›n k›l foliküllerine komflu bezlerin sebase sekresyonlar› ile kar›flmas›, balmumu k›vam›nda koruyucu bir tabaka oluflturan serümenin geliflimine neden olur. Baz› kiflilerde
bol miktarda serümen oluflmas› ya da birikmesi nedeniyle, d›fl kulak yolu dönem dönem t›kan›r. Yabanc› bir cisim de kanal› t›kayabilir.
• Auriküler malformasyonlar: Baz› auriküler
malformasyonlar sesin kulak zar›na ulaflmas›n› önleyecek kadar ciddi olurlar ve iflitme
kayb›na yol açarlar. A¤›r vakalarda, kanal ve
aurikula atrezisi olabilir.
• ‹nfeksiyonlar ve neoplaziler: ‹letim tipi iflitme
kayb›na yol açan infeksiyonlar, eksüda ve deskuamasyon birikmesi sonucu d›fl kulakta yerleflebilir. Kanal› t›kayan ya da birikintilerin içeride birikmesine sebep olan neoplaziler iletim tipi iflitme kayb›na yol açabilir. Egzostozlar s›k
rastlanan selim kemik oluflumlard›r. Ço¤unlukla kemik kanal›n karfl›l›kl› yüzeylerinde, kulak
zar›na yak›n k›s›mda iki ya da üç tane, düzgün,
sapl› ç›k›nt›lar olarak görünürler. Kanal› t›kayacak kadar büyürlerse, iflitme kayb›na yol açarlar. Ço¤unlukla so¤uk suda yüzmeyle iliflkilidirler. Osteom kemik kanal›n lateral yüzünde
tek bir büyük oluflum olarak görünür. Bu bölgede di¤er selim ya da habis neoplazilere daha az rastlan›r.

• Akut otitis media: Akut otitis media, ço¤unlukla bir üst solunum yolu infeksiyonu ile östaki tüpünün t›kanmas› sonucunda geliflir. Orta
kulak ventilasyonunun bozulmas› s›v› birikmesine yol açar. Bakteriler nazofareksten
do¤rudan orta kula¤a yay›labilir ve pürülan
otitis mediaya neden olur. ‹nfeksiyon tedavisine hemen bafllan›r ve do¤ru flekilde yap›l›rsa, iflitme kayb› iyileflebilir. Östaki tüpü ifllev
bozuklu¤u ve orta kulak efüzyonuna neden

Orta kulak: ‹letim tipi iflitme kayb›
• Orta kulak efüzyonu: Orta kulak efüzyonu ile-
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olan di¤er etmenler alerjik rinit, nazofarenjit,
adenoidit, yineleyen otitis, sinüzit, ameliyat
sonras› nazofarenkste skarlaflma, yar›k damak ya da habis nazofareks tümörüdür.

r›fl›k türden iflitme kayb› ile meydana gelebilir. Do¤ru seçilen vakalarda otosklerozun iletim komponenti cerrahi yoldan düzeltilebilir.
Ayr›ca, amplifikasyon da (iflitme deste¤i) baflar›l› olmaktad›r.

• Kronik otitis media: Kronik otitis media, genellikle uzun süren ya da orta kula¤›n histolojik özelliklerinde ve fizyolojik süreçlerinde
geriye dönüflsüz de¤ifliklikler oluflturan otitis
media olarak tan›mlan›r. Ço¤unlukla kulak
zar›n›n ve kemikçiklerin zarar görmesi sonucu, kronik iletim tipi iflitme kayb›n›n s›k rastlanan bir nedenidir. Antimikrobiyal tedavi yeterli olmazsa, afla¤›daki üç hedefe ulaflmak
için cerrahi giriflim uygulan›r; a) hasta dokunun ç›kar›lmas›, b) pnömatize olmufl bir sistemin restorasyonu ve c) iletim tipi iflitme
kayb›n›n düzeltilmesi.

• ‹letim tipi ani iflitme kayb›: Orta kulak bozukluklar›ndan kaynaklanan ani, iletim tipi iflitme kayb›, bas›nç travmas› ile oluflabilir ve hemotimpanium (orta kula¤a kanama), kulak
zar› perforasyonu ya da seröz otitis media ile
sonuçlanabilir. Bu koflullara ço¤unlukla kulak ç›nlamas› ve kulakta dolgunluk efllik
eder. Bafl›n yan taraf›nda meydana gelen
travma, kemikçik zincirinin akut bir flekilde
bozulmas›, kulak zar› perforasyonu ya da orta kulak bofllu¤una kanama ile sonuçlanabilir
ve ani iletim tipi iflitme kayb›na neden olabilir. Bu tür iflitme kay›plar›n›n zamanla ya da
cerrahi giriflim ile geriye dönüflü ço¤unlukla
mümkündür.

• Neoplaziler: Orta kulakta selim lezyonlar habis
neoplazilerden çok daha s›kt›r. Her ikisi de
iletim tipi iflitme kayb›na yol açar. Temporal
kemi¤in glomus tümörleri (paraganglioma),
jugular bulbusun yak›n›ndaki kemoreseptör
hücrelerden kaynaklanan selim vasküler tümörlerdir. Habis tümörler; skuamöz hücreli
karsinom, adenokarsinom ve sarkomdur.

‹ç kulak: Sensörinöral iflitme kayb›
Sensörinöral iflitme kayb› genellikle flu üç
yoldan biriyle ortaya ç›kar: Do¤umsal iflitme
kayb›, yavafl yavafl geliflen, geç ortaya ç›kan iflitme kayb› ve ani ifltme kayb›.
• Do¤umsal iflitme kayb›: Bu tür bir iflitme kayb›, tan›m›ndan da anlafl›laca¤› gibi do¤um
an›nda vard›r. Nedenleri, genetik soyaçekimle geçen iflitme kayb›ndan intrauterin dönemde viral ya da toksik ilaçlara maruz kalmaya,
perinatal yaralanmaya kadar de¤iflir. ‹leri derecede sa¤›r çocuklar›n yaklafl›k yar›s›nda soyaçekimle geçen genetik sensörinöral iflitme
kayb› vard›r. Do¤umsal sa¤›rl›k ço¤unlukla
di¤er sistem anomalileri ile iliflkilidir ve iflitme
kayb› bu tür sendromlar›n ilk belirtisi olabilir.
Sendromlarla iliflkisi olmayan iflitme kay›plar›n›n ço¤unun resesif fenotip fleklinde soyaçekimle geçen bir genetik temeli oldu¤u varsay›lmaktad›r. Do¤umsal iflitme kayb›n›n risk
etmenleri belirlenmifl oldu¤u için, erken tan›
mümkündür. Bu etmenler, gebelikte ototok-

• Otoskleroz: Yetiflkin kiflilerdeki iletim tipi iflitme kayb› vakalar›n›n ço¤unlu¤unun nedeni
otosklerozdur. Soyaçekimle geçen genetik bir
hastal›kt›r. Beyaz ›rk›n %9’unda, siyah ›rk›n
%1’inde histolojik otoskleroz görülmektedir.
Kad›nlarda erkeklerden iki kat daha fazla
rastlan›r. Ço¤unlukla her iki kulak da etkilenmektedir. Otosklerozda, kemik labirentin baz› k›s›mlar› (otik kapsül) reabsorpsiyona u¤rar ve normal kemik labirentin yerini yeni,
ileri derecede vasküler, süngersi kemik al›r.
Stapes taban›n›n oval pencere içinde sabitlenmesine ve ilerleyici iletim tipi iflitme kayb›na neden olur. Pek çok hastada erken eriflkinlik döneminde bafllayan tek ya da çift tarafl› iletim tipi iflitme kayb› olur. ‹flitme kayb›
ço¤unlukla iletim tipi olmakla beraber, koklean›n da etkilenmesi sensörinöral ya da ka-
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sik ilaçlara maruz kalma, ailede iflitme kayb›
öyküsü, transfüzyon gerektiren hiperbilirübinemi ya da düflük do¤um a¤›rl›¤› gibi fiziksel
bulgular, uzun süreli mekanik ventilasyon ve
prenatal (örne¤in rubella, sitomegalovirüs
infeksiyonu) ya da postnatal dönemde (menenjit) geçirilen infeksiyonlard›r. Herhangi
bir risk etmeni varsa, erken iflitme taramas›
çok önemlidir. ‹flitme, konuflma ve dil tedavisine, dil gelifliminin sürdü¤ü kritik aylarda ve
y›llarda bafllanabilmesi için, iflitme kayb›n›n
olabildi¤ince erken yaflta belirlenmesi gerekir. Anne, baba ve hekimlerin ço¤u zaman
çocuklar›n büyümesini beklemesi, de¤erli bir
zaman›n kaybedilmesiyle sonuçlan›r. Genç
bir kifli için yeterli iflitsel uyaran›n yoklu¤u,
merkezi iflitme yollar›n›n geliflmesini ve olgunlaflmas›n› engelleyebilir. Çocuklarda, tek
tarafl› iflitme kayb› fark edilmeden geçildi¤inde, okulda baflar›s›zl›klarla karfl›lafl›labilir.

¤erlendirilmesi yap›lmas›, do¤ru rehabilitasyona
bafllanabilmesi aç›s›ndan son derece önemlidir.
S‹F‹L‹S: Edinsel sensörinöral iflitme kayb›n›n
bir nedeni olarak sifilis her zaman göz önüne
al›nmal›d›r. Ergenlik ya da eriflkinlik döneminde,
vertigoyla birlikte tek ya da çift tarafl› dalgal› iflitme kayb› olabilir. ‹nterstisyel keratit ya da Hutchinson diflleri gibi efllik eden anormallikler tan›n›n do¤rulanmas›na yard›mc› olur. Do¤umsal ve
üçüncü dönem sifiliste, VDRL testi ço¤unlukla
negatif sonuç verir, ancak genellikle fluoresan
treponemal antikor testinin sonucu pozitiftir. Sifilise ba¤l› iflitme kayb› kortikosteroid ve penisilin kullan›m›yla k›smen geriye dönebilir.
OTOTOKS‹K ‹LAÇLAR: S›k kullan›lan pek
çok ilaç iç kula¤a zarar verebilir. En önemli ototoksik ilaçlar aminoglikozidler, salisatlar, diüretikler ve kinindir. Ototoksik ilaçlar toksisite dereceleri ve koklear ya da vestibüler sisteme zarar vermeleri aç›s›ndan farkl›l›k gösterir. Uzun
süreli uygulamaya ve eflzamanl› renal bozuklu¤a
ba¤l› olarak, toksik etkiler ço¤unlukla yüksek
serum düzeylerinde ortaya ç›kar. Bu ilaçlar›n ayn› zamanda nefrotoksik olmalar›ndan dolay› hasar olas›l›¤› yüksektir. Toksisite semptomlar› tedavi s›ras›nda ya da tedavi bittikten haftalar veya aylar sonra geç dönemde ortaya ç›kabilir. ‹flitme kayb› ve vestibüler ifllev kayb› ço¤unlukla
kal›c›d›r.

• Geç ortaya ç›kan iflitme kayb›: Do¤umdan
sonra herhangi bir zamanda geliflen iflitme
kayb› genetik temelli olabilir ya da olmayabilir. Soyaçekimle geçen ve geç ortaya ç›kan
pek çok iflitme kayb› türü tan›mlanm›flt›r. Geç
ortaya ç›kan genetik iflitme kayb›, di¤er sistem anormallikleriyle birlikte olabilir. Bu bozukluklar da, ço¤unlukla dejenerasyon ve atrofi sahas›, tam olarak geliflmifl bir koklead›r.
Geç ortaya ç›kan edinsel iflitme kayb›n›n nedeni infeksiyon, ototoksik ilaçlar veya travma
olabilir. ‹flitme kayb›na neden olan virüs infeksiyonlar› ise kabakulak, suçiçe¤i, k›zam›k,
influenza, herpes zoster, adenovirüs virüsleri
ve HIV’dir.

Yüksek salisilat dozlar›, geçici çift tarafl› sensörinöral iflitme kayb›na ve tinnitusa yol açar.
Buna neden olan mekanizman›n enzim etkileflimi oldu¤una inan›lmaktad›r. ‹laç kesildikten k›sa süre sonra iyileflme bafllar. Koklea üzerindeki
toksik etkisi oldu¤u bilinen etakrinik asit ve furosemid gibi diüretikler geçici ya da kal›c› iflitme
kayb›na yol açar. Kemoterapötik ilaçlar, özellikle sisplatin, ifltme kayb›na neden olabilir. Kinin
ve baz› antimalariyal ilaçlar da iflitme kayb› yapma potansiyeline sahiptir.

MENENJ‹T: Menenjit çocuklukta edinsel iflitme kayb›n›n önde gelen nedenlerinden biridir.
Virüs ya da bakteri infeksiyonundan sonra, de¤iflen derecelerde hem tek hem de çift tarafl›
iflitme kayb› geliflebilir. Neisseria, Hemophilus
ve pnömokoklara ba¤l› menenjit türlerinden
sonra iflitme kayb› insidans› %30’lara ç›kmaktad›r. Menenjit geçirmifl tüm hastalara iflitme de-

GÜRÜLTÜYE BA⁄LI ‹fi‹TME KAYBI: Uzun
süreli olarak yüksek sese maruz kalma, kokleada duyusal tüylü hücre dejenerasyonu sonu-
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PRESB‹AKUZ‹: Presbiakuzi ilerleyen yaflla
iliflkili bir iflitme kayb›d›r. Altm›fl befl yafl›n üzerindeki pek çok kiflide iflitme kayb› vard›r. Kay›p iki
kulakta da olur ve genetik yatk›nl›k, sistemik hastal›k ve gürültü ile karfl›laflmaktan etkilenir. Presbiakuzi koklean›n nörosensoriyel aparatusun dejenerasyonu sonucunda oluflur. Bafllang›çta yaln›zca yüksek ses tonlar›nda görülen kay›p, daha
sonra orta ve düflük frekanslarda da gerçekleflir.
Presbiakuzili pek çok yafll› insan konuflma içinde
sesleri ay›rt edemez ve yüksek seslere tahammül
edemez. Bu nedenle, pek çok hasta iflitme cihazlar›n› kullanmay› ö¤renmekte zorlanmaktad›r.

cunda iflitme kayb›na yol açabilir. Bafllang›çta
maksimum iflitme kayb› 4000 Hz düzeyinde
olur. Hasar ilerledikçe, daha afla¤› ve daha yukar› frekanslarda da kay›p olur. Gürültüye ba¤l›
iflitme kayb›n›n ilk faz›, geçici eflik kaymas› olarak adland›r›l›r. Bu erken evrede, yüksek sesli
bir müzik konserinden sonra görüldü¤ü gibi, sese karfl› duyarl›l›¤›n azalmas› genellikle geçicidir.
Gürültü kesildikten sonra, iflitme normale döner.
Yineleyen maruz kalmalardan sonra iflitme önceki düzeylerine dönmüyorsa kal›c› eflik kaymas› oluflmufl demektir.
‹fiLEVSEL ‹fi‹TME KAYBI: Organik bir bozuklu¤u ya da kayb› aç›klayabilen yeterli patalojik kan›t›n bulunmad›¤› vakalarda düflünülen
iflitme kayb›d›r. Bu tan› art niyet olas›l›¤›, t›bbi
öyküde bir gariplik ya da hastada psikosomatik
bozukluk öyküsü varsa düflünülmelidir. Güvenilir odyolojik testler ifllevsel iflitme kayb›n›n belirlenmesinde yard›mc› olur.

S‹STEM‹K BOZUKLUKLAR: Sensörinöral
iflitme kayb›nda pek çok sistemik bozuklu¤un
rolü olabilir. Hipertansiyon ve diyabet, damar
hasar›na yol açarak kula¤› koklea içinde ve çevresinde oluflabilecek damar t›kanmas›na karfl›
yatk›nlaflt›r›r. Romatoid artrit, skleroderma, temporal arterit ve Wegener granülomatozu gibi
kollajen damar hastal›klar› iflitme kayb› ile iliflkili olabilir. Hipotiroidi ve sarkoidoz da iflitme
kayb›na yol açabilir. ‹flitme kayb›n›n genellikle
ilerleyici oldu¤unun ve özellikle yaln›z bir kulak
etkilenmiflse, hasta taraf›ndan uzun süre fark
edilemeyece¤inin an›msanmas› önemlidir.

VEST‹BÜLER SCHWANNOMA (AKUST‹K
NÖROMA): Vestibüler schwannoma, sensörinöral
iflite kayb›n›n s›k rastlanmayan, ancak önemli bir
sebebidir. ‹lk semptomlar› yanl›zca ç›nlama ve
denge kayb› olabilir. Ço¤unlukla ay›rt etme (diskriminasyon) yetene¤inin kaybolmas›yla birlikte,
tek tarafl› iflitme kayb› saptan›r. Özel odyolojik
testler, lezyon yerini sinirsel (retrokoklear) düzeyde saptayabilir. Retrokoklear bir lezyon kuflkusu
varsa, yüksek kontrastl› manyetik rezonans görüntülemeyle iç kulak yolu de¤erlendirilmelidir. Tümör büyüdükçe, V, VI, VII, IX ve X. Kranial sinirler de tutulabilir ve hacim oluflturan lezyon bulgular› gözlenebilir. Ço¤u vakada tümörün cerrahi
olarak ç›kar›lmas› tercih edilen tedavi biçimidir.

AN‹ ‹fi‹TME KAYBI: Ani iflitme kayb› pek s›k
rastlanmayan ve kesin nedeni pek az vakada tan›mlanabilen flafl›rt›c› bir durumdur. Genel popülasyonda y›ll›k insidans 100 000 kiflide 5-20
vakad›r, genellikle orta yafl insanlarda görülür.
Sa¤ ve sol kulak, iflitme kayb›ndan eflit olarak etkilenmekte ve bu durum cinsler aras›nda eflit
oranda görülmektedir. Vakalar›n %10’unda çift
tarafl› tutulum olur. Olas› nedenler flunlard›r;
vasküler, infeksiyon, immün, neoplazi.

ENDOLENFAT‹K H‹DROPS (MEN‹ERE
HASTALI⁄I): Endolenfatik hidrops dalgal›, genellikle ilerleyici sensörinöral iflitme kayb›na neden olur. Hastal›k ço¤unlukla tek tarafl›d›r. Tedavi tarz› tart›flmal› olmakla birlikte, tuzu k›s›tl›
g›da rejimi, diüretikler, vestibüler bask›lay›c›
ilaçlar önerilmektedir. A¤›r vakalarda cerrahi tedavi düflünülür.

Koklea, kanlanmas› ve vasküler anastomoz
sistemi zay›f oldu¤u için enfarktüse hassast›r.
Ani sensörinöral iflitme kayb› nedenleri aras›nda
menenjit ve iç kula¤a yay›l›m› olan süpüratif otitis media yer al›r. Ayr›ca virüs infeksiyonlar›n›n
da ani iflitme kayb›na neden oldu¤u öne sürülmüfltür. Baz› ani iflitme kayb› vakalar›n›n ba¤›-
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fl›kl›k sisteminin kokleaya verdi¤i zarar sonucunda olufltu¤u yolunda güçlü kan›tlar vard›r.
Bunlar, aniden ortaya ç›kan, ço¤unlukla çift tarafl› sensörinöral iflitme kayb› olan ve tan›s› konmufl bir otoimmün hastal›¤› (SLE, RA) bulunan
hastalarda gözlenmektedir. Sifilitik olmayan
oküler enflamasyonun ve sensörinöral iflitme
kayb›n›n görüldü¤ü Cogan sendromu belki de
tan›s› en s›k konan hastal›kt›r.

tedavi yöntemi denenmifltir. Bu yöntemler içinde en çok kullan›lan› kortikosteroid tedavisidir.
Steroidlerin özgül etkisi bilinmemekle birlikte
enfeksiyöz, enflamatuar ve ba¤›fl›kl›k sistemi bozuklu¤u olan hastalarda yararl› olmaktad›r. Tedavi flemalar› de¤iflmekle birlikte, ço¤unlukla
yüksek doz steroid tedavisi bafllan›r. Bafllang›ç
olarak 2-4 hafta süreyle 1 mg/kg prednizolon tedavisi uygulan›r. Doz yavafl yavafl azalt›larak düflürülür. Olas› steroid yan etkileri konusunda
dikkatli olmak gerekir. Bu tedaviye olabildi¤ince erken bafllaman›n iflitmenin geri dönmesi aç›s›ndan prognoza olumlu yönde etkisi vard›r.

Ani sensörinöral iflitme kayb›n›n geliflmesinde
hem birincil hem de metastatik neoplaziler sorumlu tutulmufltur. Sekizinci kraniyal sinirin ve
onu destekleyen yap›lar›n neoplazisi olan vestibüler schwannoma, tümörlü hastalar›n yaklafl›k
%10’unda ani ifltme kayb›na yol açabilir. Meniere
hastal›¤›nda tipik olarak, dalgal› iflitme kayb›, kulak ç›nlamas› ve vertigo vard›r. Ancak ani ifltme
kayb› ilk semptom olarak ortaya ç›kabilir.

Rehabilitasyon
Odyolojik rehabilitasyonun iki ö¤esi vard›r.
Amplifikasyon cihazlar› ve tedavi. Amplifikasyon cihazlar›; iflitme cihazlar›, temas uyar›s› sa¤layan (taktil) cihazlar, koklear implantlar ve yard›mc› dinleme cihazlar›n› kapsar. Rehabilitasyon
sa¤›r çocuklar›n ve eriflkinlerin iletiflimini iyilefltirmeyi hedefleyen çeflitli tedavilerden ve e¤itim
programlar›ndan oluflmaktad›r.

Hapfl›rma, öksürme, d›flk›lama s›ras›nda ›k›nma ya da fiziksel aktivite ve d›fl kula¤a yak›n ani
patlama gibi bir olayla bafllayan, kulak ç›nlamas›
ve vertigo ile birlikte, aniden ortaya ç›kan sensörinöral iflitme kayb›, hekimi labirentin membran
rüptürü olas›l›¤› konusunda uyarmal›d›r. Fistül
en s›k olarak yuvarlak ya da oval pencere yak›n›nda oluflur. Gerçek bir perilenfatik fistül tan›s›
güçtür ve orta kula¤›n incelenmesini gerektirir.
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Bunlarla beraber ilaç kullan›m›, dejeneratif
nörolojik hastal›klar ve travmalar da ani iflitme
kayb›na yol açabilir.
Ani sensörinöral iflitme kayb›n› aç›klayan özgül bir neden saptanamad›¤› takdirde, durumun
idiyopatik oldu¤u varsay›l›r. Ani iflitme kayb›n›n
nedeni konusunda en popüler teoriler, viral nedenleri, vasküler nedenleri ve koklear membran›n y›rt›lmas›n› kapsamaktad›r. Vazodilatör ilaçlar›, diüretikleri, heparini, plazma geniflleticileri
ve intravenöz kontrast maddeyi içeren pek çok
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