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1. KISALTMALAR 

OM: Otitis media 

KOM: Kronik Otitis Media 

EOM: Efüzyonlu Otitis Media 

AOM: Akut Otitis Media 

ÜSYE: Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu 

DKY: Dış Kulak Yolu 

H. pylori: Helicobacter pylori 

PCR: Polimerase Chain Reaction 

HpSA: H. pylori gaita antijeni 

DNA: Deoksiribonükleik asit 

GÖR: Gastroözefagial reflü 



 5

2. GİRİŞ VE AMAÇ 

Kronik otitis media (KOM), tüm dünyada sıkça görülen ve sosyal bir sorun olarak 

da değerlendirilen bir hastalıktır. Kişinin lisan gelişimini, iletişimini, kavrama yeteneğini, 

okul başarısını etkileyebilmekte ve yaşamını tehdit eden komplikasyonlara sebep 

olmaktadır (1). Kronik otitis media riskini artıran faktörler; erkek cinsiyet, ırk, küçük yaş 

grubu, malnütrisyon, yaşamın ilk altı ayında ortaya çıkması, üst solunum yolu enfeksiyonu 

(ÜSYE), genetik faktörler (kötü temporal kemik pnömotizasyonu, damak/dudak yarıkları, 

Down sendromu, Kleinfelter sendromu gibi kraniofasiyal anomaliler), östaki tüpü 

disfonksiyonu, kötü çevre koşulları, sigara içilen ortamda bulunma, beslenme, mevsimsel 

faktörler, akut otitis media (AOM) ve efüzyonlu otitis media (EOM)'nin yetersiz ve 

uygun olmayan tedavisi, orta kulak hastalığına ait aile anamnezi ile ailesel veya kişisel 

alerji hikayesidir (1-3). 

Helicobacter pylori (H. pylori) dünya nüfusunun yarıdan fazlasında görülen, kronik 

bir enfeksiyon hastalığının etyolojik ajanıdır. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran %50-90 

iken, gelişmiş ülkelerde %20-50’dir (4). 10 yaş civarındaki çocukların %75’i enfeksiyonu 

kazanmış durumdadır. Vücuda bir defa girdiğinde, tedavi edilmediği takdirde yaşam boyu 

varlığını sürdürmektedir. Çocukluk çağında enfeksiyon eradike edilse bile reenfeksiyon 

sorun olmaktadır (5). 

H. pylori kronik atrofik gastrite neden olduğu gibi, gastrit ile birlikte görülen peptik 

ülser, mide adenokanseri, primer gastrik B-hücre lenfoması ile birlikteliğini destekleyen 

kesin deliller bulunmaktadır (5). 

Gastrointestinal sistem dışında farklı hastalık gruplarının H. pylori ile ilişkisi 

araştırılmıştır. Çocuklarda boy kısalığı, tekrarlayan karın ağrıları, bazı hematolojik 

hastalıklar (demir eksikliği anemisi, sideroblastik anemi, vitamin B12 eksikliği ve 

megaloblastik anemi, idiopatik trombositopenik purpura), kardiyovasküler hastalıklar 
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(ateroskleroz, koroner arter hastalığı), immünolojik ve alerjik hastalıklar (ürtiker, 

Hashimoto tiroiditi, romatoid artrit, seronegatif spondiloartropatiler ve Sjögren sendromu), 

nörolojik hastalıklar (Alzheimer hastalığı, Guillan-Barre sendromu), larenks kanseri, 

kronik efüzyonlu otit, kronik rinosinüzit ve nazal polipozis etyolojilerinde H. pylori'nin 

rolü bulunabileceği ve bunun kesin olarak kanıtlanması için ilave araştırmaların gerektiği 

sonucuna varılmıştır (6,7,8). 

H. pylori’nin KOM etyopatogenezdeki rolü tartışmalı olup, bu konuda az sayıda 

yayın mevcuttur . Yapılan çalışmalar H. pylori tedavisinin, KOM’nın medikal tedavisi 

protokollerindeki yerini almasını sağlayamamıştır. 

Bu çalışmada, operasyon öncesi üre nefes testi ve gaita antijen testi ile hastalarda 

H. pylori varlığı araştırılıp, kronik süpüratif otitis media tanısı konulan hastaların, 

operasyon sırasında orta kulak dokularından forceps yardımıyla biyopsiler alınarak, 

PCR (Polimerase Chain Reaction) ve hızlı üreaz testleriyle hastaların orta kulaklarında H. 

pylori kolonizasyonunun varlığını araştırıp, KOM etyopatogenezinde olası rolünün 

tartışılması amaçlanmıştır. 
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3. GENEL BİLGİLER 

3.1. KRONİK OTİTİS MEDİA 

3.1.1. Tanım 

Otitis media (OM), orta kulak ve temporal kemiğin havalı boşlukları ile östaki tüpünü 

kaplayan mukozanın enfeksiyon ve enflamasyonudur (9). Hastalığın başlangıç tarzına ve 

süresine göre OM'ler akut, subakut ve kronik olarak sınıflandırılır.  

i. Akut: Ani olarak başlayıp ve üç hafta içerisinde sonlanan OM'lerin hepsi bu 

gruba dahildir. Bu gruptaki en önemli hastalık akut süpüratif otitis media (AOM)'dır. 

ii. Subakut: Üç hafta ile üç ay arasında devam eden OM'ler bu gruba dahil 

edilirler. Bu gruba giren olguların hemen tamamı üç hafta içinde iyileşmeyen AOM 

olgularıdır. Süpüre olan bir AOM'de kulaktaki bir akıntı ve perforasyon üç hafta içinde 

sona ermezse, bu olgu bir subakut OM olarak kabul edilir. Bir AOM atağı sonrasında 

üçüncü haftadan sonrasında devam eden orta kulak effüzyonları da bu grupta 

değerlendirilmelidir. 

iii. Kronik: Orta kulak ve mastoid boşluklarının üç aydan daha uzun süren 

enfeksiyon ve enflamasyonlarını tanımlar. Kronik karakterdeki OM'ler iki ana gruba 

ayrılırlar; 

a- Kronik süpüratif otitis media (ya da sadece kronik otitis media): Bir AOM 

atağı sonrasında perforasyonun ve enfeksiyon-enflamasyon bulgularının üç aydan fazla 

devam etmesi kronik otitis media (KOM) olarak adlandırılır. Nadol tarafından, aktif ve 

inaktif otitler olarak ikiye ayrılmıştır. Aktif kronik otit başlığı altında kolesteatomlu ve 

kolesteatomsuz otitleri, inaktif otitler başlığı altında da belli dönemlerde akıntılı aktif, çoğu 

zamanda kuru olan (kronik inaktif) otitleri toplamıştır (3). 
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b- Kronik effüzyonlu otitis media (ya da sekretuar OM): Bir AOM atağının 

ardından ortaya çıkan efüzyon, eğer üç ay içerisinde ortadan kaybolmuyorsa bu olgular 

kronik effüzyonlu otitis media olarak adlandırılırlar.  

3.1.2. Epidemiyoloji 

KOM, tüm dünyada sıkça görülen ve sosyal bir sorun olarakta değerlendirilen bir 

hastalıktır. Kişinin lisan gelişimini, iletişimini, kavrama yeteneğini, okul başarısını 

etkileyebilmekte ve yaşamını tehdit eden komplikasyonlara sebep olmaktadır (1). Otitis 

medianın insidansı ve prevalansı üzerine çok değişik sonuçlar bildirilmektedir. İnsidansı 

%14-62, prevalans ise %2-52 arasında değişebilmektedir. Bu sonuçlar yaş, ırk, cinsiyet, 

etnik köken, sosyoekonomik faktörler, muayene sıklığı, mevsimsel özellikler, tanı 

yöntem ve kriterleri, izleme süresi ve analiz yöntemleri nedeniyle çoğu kez farklılıklar 

göstermektedir (3). Geçen 30 yıllık sürede 50'ye yakın bildiride bu hastalığa ait prevalans 

dört gruba ayrılmıştır. KOM'a ait en yüksek prevalans Alaska'da (%30-46), Kanada'da 

(%7-31), Grönland Adası'nda (%7-12), Avustralya yerlilerinde (%12-33) ve Amerika 

yerlilerinde (%4-8) olduğu bildirilmiştir (1). Çalışmalar A.B.D., İngiltere ve Finlandiya 

gibi gelişmiş ülkelerdeki prevalansın %1'in altında ve oldukça düşük olduğunu ortaya 

koymuştur (1). Prevalansın yüksek olduğu toplumlardaki risk faktörleri; emzirme 

yetersizliği, kalabalık ortamlarda yaşam, zayıf hijyen, yetersiz beslenme, pasif sigara 

içiciliği, potansiyel patojen bakterilerle nazofarengeal kolonizasyon oranlarının yüksek 

olmasıyla beraber yetersiz ve etkisiz tedavidir (1). Ülkemizde KOM sıklığını gösteren,  

özellikle yetişkinler üzerine yapılmış insidans çalışmaları yoktur. Ancak değişik 

şehirlerde çocuklar üzerine yapılmış bazı çalışmalar bulunmaktadır. Ankara'da Çuhruk ve 

ark. 1979 yılında sosyoekonomik durumu iyi olan 1391 ilkokul çocuğunda KOM 

prevalansını %0.006 olarak bildirmişlerdir (9). Özbilen ve ark. (1983) ise 

sosyoekonomik durumu nispeten daha kötü olan 698 ilkokul çocuğu üzerinde yaptıkları 
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taramada KOM prevalansını %0.1 olarak bildirmişlerdir (9). 1987 yılında Kaya ve ark. 

Ankara bölgesindeki 1628 çocukta KOM prevalansını %0.78 olarak bulmuşlardır (9). 

Kaya ve ark.'nın sonuçlarına göre şehir dışındaki ilkokul çocuklarında özellikle KOM 

prevalansı bariz olarak artmaktadır (9). 1983 yılında Karasalihoğlu ve Sarıkaya tarafından 

Edirne ilkokullarında 500 çocuk üzerinde yapılan taramada KOM prevalansı %1, Almaç ve 

ark. tarafından 1983 yılında Sivas ilkokullarında yapılan araştırmada ise KOM 

prevalansı %2.6 olarak bulunmuştur (9). 

Okul öncesi dönemde otitis media insidansı yüksekken, zamanla azalmaktadır. 

Altı aylık çocukların %35-74'ü ilk otitis media ataklarını geçirir. Bunların %50'si 

asemptomatiktir. Başka bir çalışmaya göre de, 6-18 aylık çocukların %74'ü bu dönemde 

ilk akut EOM ataklarını geçirirler. Diğer bir çalışmaya göre ise, 5 yaşındaki çocukların 

hemen hemen hepsi en az bir akut EOM atağı geçirmektedir. Bunların %10-35'i ileride 

tekrarlar veya KOM'a dönüşür. Bu olguların %0.5 ile %15'inde çeşitli sekellere 

rastlanmaktadır. Otitis medialar erkeklerde daha sık görülmektedir (2). 

3.1.3. Klinik belirti ve bulgular 

KOM'lu olguların en önemli yakınmaları kulak akıntısı ve işitme kaybıdır. AOM 

veya DKY enfeksiyonlarının aksine KOM'da kulak ağrısı olmaz. Hastalar daha çok 

kulaklarında bir dolgunluk hissinden yakınırlar. KOM'da ağrı ya intrakraniyal bir 

komplikasyonun ortaya çıkması ya da sekonder olarak DKY enfeksiyonunun meydana 

gelmesi durumunda görülür. Ağrının çok şiddetli olması özellikle yaşlı ve diabetik 

hastalarda nekrotizan eksternal otiti düşündürmelidir (9). 

a. Kulak akıntısı: KOM'daki kulak akıntısı aralıklarla tekrarlayan bir kulak 

akıntısıdır. Özellikle aktif evrede sık görülür. KOM'da kulak akıntısının niteliği 

KOM'un çeşidine göre değişir. Tubotimpanik tip otitlerde akıntı genellikle seromüköz 

vasıflıdır ve kokusuzdur. Alerjik ve tüber kaynaklı olanlarda akıntı visköz ve 
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sümüksüdür. Sekonder enfekte olgularda akıntı pürülan görünüm alır. Uzun süren, 

tedaviye rağmen kesilmeyen kötü kokulu pürülan akıntılar, çevre ve özellikle mastoid 

hücrelerdeki osteiti işaret eder. Akıntı bazen azalsa da tam anlamıyla kesilmez ve 

kültürde çoğu zaman Pseudomonas spp. ürer. Kolesteatomlu KOM'lar süpüre olduğunda 

ve özellikle kemik nekrozu yaptığında, sekestruma ve osteomiyelite bağlı olarak tipik, 

ağır ve kötü kokulu akıntıya yol açar. Bu nedenle kolesteatomlu KOM'larda pis kokulu 

akıntı vardır (2). 

Akıntının viskozitesinin azalması ve incelmesi, rengini değiştirmesi kemik 

nekrozu için karakteristiktir. Akıntıda kan görülmesi poliplerin varlığına işarettir. Kanlı 

akıntılarda DKY'de granülasyon dokusu veya vejetan bir kitle olup olmadığı 

araştırılmalıdır. Akıntının sarımsı, koyu kahverengi bir karakter alması ve pis koku 

osteitin işareti olarak kabul edilmelidir (9). 

b. İşitme kaybı: KOM'da çoğunlukla iletim tipi işitme kaybı vardır. Rinne testi o 

kulakta negatiftir ve Weber hasta kulağa (eğer tek taraflı ise) lateralizedir. İletim tipi işitme 

kaybı olan bilateral KOM olgularında ise Weber işitme kaybı daha fazla olan tarafı gösterir. 

Bununla birlikte KOM'larda sensorinöral tipte işitme kaybı ile de karşılaşılabilir. 

Sensorinöral işitme kaybına özellikle çok uzun süreli kolesteatomlu veya osteitli 

KOM'larda sıklıkla rastlanır. Mekanizması tam aydınlatılmamış olsa da, enfeksiyon 

sırasında ortaya çıkan enflamasyon mediyatörleri pencere membranlarının 

geçirgenliğini artırmaktadır. Toksinler, kapsül antijenleri, oksijen saturasyonunun 

bozulması sonucunda iç kulak etkilenmektedir. KOM'lardaki iletim tipi işitme 

kaybının derecesi kulak zarındaki perforasyonun yerine, büyüklüğüne, kemikçiklerin 

durumuna ve orta kulak boşluğunda patolojik doku olup olmamasına bağlıdır. Attik 

perforasyonları, kemikçik destrüksiyonu yapmadıkça işitmeyi pek bozmaz. Küçük santral 

ve ön-üst kadranda yerleşik pars tensa perforasyonları da az kayba yol açarken, geniş 



 11

pencereleri veya doğrudan yuvarlak pencereyi içeren pars tensa perforasyonları iletimi 

daha fazla bozar. Orta kulaktaki bazı patolojiler (polip, burjone dokular ve kolesteatom 

gibi) iletime yalancı katkıda bulunabilir (2). 

c. Baş dönmesi: KOM’da özellikle aktif devrede hareketle ilgili hafif baş dönmesi 

olabilir. Kolesteatomlu otitlerde sürekli veya postural baş dönmesi olması labirent 

irritasyonuna ve özellikle horizontal semisirküler kanal erozyon ve fistülüne işarettir (2). 

KOM olgularında tanı otoskopi ve otomikroskobik muayene ile konur. DKY'de 

değişik vasıflarda olabilen akıntı (serömüköz, pürülan, kanlı, kokulu-kokusuz), epitelyal 

döküntüler (kolesteatom için tipiktir), polip, granülasyon dokusu ve kolesteatom ile 

karşılaşılabilir. Kulak zarı perforedir. Perforasyonun şekli ve yeri önemlidir. 

Perforasyon total, subtotal, marjinal olabilir. Pars tensada ya da pars flaksida da 

görülebilir. Santral perforasyonlu KOM'larda %8-18 arasında kolesteatoma rastlandığı 

bildirilmiştir. Pars flaksidadaki perforasyonlar, attik perforasyonlar ve marjinal 

perforasyonlarda kolesteatom ile karşılaşma riski yüksektir. KOM olgularında kulak 

zarında perforasyon yanında retraksiyon poşu (RP) ile de karşılaşılabilir. Arka üst 

kadrandaki ve attikteki RP'lerde kolesteatom riski yüksektir. KOM olgularında kulak 

zarında yer yer timpanosklerotik plaklar izlenir. Timpanoskleroz, özellikle inaktif 

devreye girmiş ya da skatrisyel KOM'larda görülmekle birlikte akıntısı devam eden (aktif) 

KOM olgularında da izlenebilir (9). 

Otoskopik muayene sırasında perforasyondan orta kulak mukozası gözlenir. Orta 

kulakta kolesteatom, polip, granulasyon dokusu ve timpanoskleroz olabilir. 

Perforasyondan kemikçikler ve pencereler de izlenebilir. Eğer mukoza çok ödemli ve 

perforasyon kenarlarından dışarı taşıyor ya da hiç olmazsa bu seviyeye kadar ulaşıyorsa 

bu önemli bir belirtidir (9). 
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3.1.4. Klinik devreleri 

Bütün KOM tipleri yukarıda belirtilen klinik bulgu ve belirtilere göre klinik 

olarak aktif, intermittant, inaktif ve skatrisyel devre olmak üzere 4 devreye ayrılır: 

Aktif devre: KOM'un aktif devresi sürekli akıntı ile karakterizedir. Akıntının varlığı 

KOM'da orta kulak ve ilişkili boşluklardaki enfeksiyon ve enflamasyonun aktif olarak 

devam ettiğini gösterir. Bu devrede muayenede perforasyon ve akıntı izlenir. Orta kulak 

mukozası ödemli ve hiperplazik görünümdedir. KOM'un tipine göre granülasyon dokusu, 

epitelyal döküntüler ve polipler izlenebilir. Akıntının niteliği KOM'un çeşidine göre 

değişir. Alerjik orijinli olanlarda genellikle seromüköz vasıflıdır. Akıntının pürülan 

karakter kazanması mikroorganizmaların işe karıştığını gösterir. Akıntıda kokunun 

görülmesi kemik nekrozuna veya pseudomonas enfeksiyonuna işaret eder. KOM'da aktif 

devrede bile ağrı yoktur. Ağrı, DKY'nin sekonder olarak iltihaplanması ile ya da 

intrakraniyal bir komplikasyonun gelişmeye başlamasıyla ortaya çıkar (9). 

İntermittant evre: Akıntı zaman zaman kesilir, zaman zaman da sürekli olarak 

DKY'den gelir. Bu devredeki KOM'larda akıntı ÜSYE veya alerji ataklarını takip eder. 

ÜSYE'nin gerilemesini izleyerek akıntı durur. Orta kulak mukozası akıntı olduğu zaman 

ödemlidir. Daha sonra ödem kaybolur (9). 

İnaktif evre: Bu devredeki KOM'larda akıntı yoktur. Santral bir perforasyon ve 

kuru bir orta kulakla karakterizedir. Perforasyonun kenarları incelmiş ve yer yer yassı 

epitelle kaplanmıştır. Bu bulgular ya KOM iyileşmesine ya da travma ve parasentez 

sonunda pars tensada bir perforasyonun kalmasına işaret sayılır. Östaki tüpü bu 

vakalarda genellikle açıktır ve valsalva veya benzeri manevralarla perforasyondan hava 

gelmesi bunu kanıtlar. Bu olgularda hafif iletim tipi bir işitme kaybı vardır. İki mm'den 

küçük perforasyonlarda normal işitme ile karşılaşılır. Kemikçik zincirde erime olması 

halinde işitme kaybının şiddeti ve tipi değişebilir (9). 
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Skatrisyel evre: KOM'un şifa bulmasına skatrisyel otit adı verilir. Kronik iltihap 

tamamen iyileşmiş ve yerinde yer yer fibrotik dokular bırakmıştır. Bu iyileşme ya adeziv 

otit veya timpanoskleroz adı altında toplanır. Kulak zarındaki perforasyon kapanabilir ya da 

kulak zarında küçük bir santral perforasyon izlenir. Ancak bu olgularda ileri derecede iletim 

tipi bir işitme kaybı olabilir. Bunun nedeni kemikçiklerde erime, orta kulaklardaki 

yapışıklıklar ve timpanosklerozdur. Kolesteatomlu KOM olgularında da intermittant 

devre görülebilir. Akıntı zaman zaman kesilir ya da antibiyotik tedavisiyle baskılanır. 

Ancak kolesteatomlu KOM'larda hastalığın inaktif ya da skatrisyel devreye geçme 

şansı yoktur. Kısa sürede tekrar aktif devreye girer ve cerrahi olarak tedavi edilmediği 

taktirde intratemporal ya da intrakraniyal komplikasyonlar ile sonlanır. Özellikle 

çocuklarda kolesteatom çok daha hızlı büyür. Ancak işitme kaybı, erişkinlere göre daha 

azdır (9).  

3.1.5. Risk faktörleri  

Kronik otitis media riskini artıran faktörler; erkek cinsiyet, ırk (Amerika, Alaska ve 

Avustralya yerlilerinde KOM yüksek, beyaz Kafkas ırklarında ve Anglo-saksonlarda daha 

azdır), küçük yaş grubu, malnutrisyon, yaşamın ilk altı ayında ortaya çıkması, ÜSYE,  

genetik faktörler (kötü temporal kemik pnömotizasyonu, damak/dudak yarıkları, Down 

sendromu, Kleinfelter sendromu gibi kranoyofasiyal anomaliler), östaki tüpü 

disfonksiyonu, kötü çevre koşulları, sigara içilen ortamda bulunma, beslenme, mevsimsel 

faktörler, orta kulak hastalığına ait aile anamnezi ile ailesel veya kişisel allerji 

hikayesidir. Anne sütü ile beslenme hem KOM hem de rekürren OM için bir koruyucu 

faktördür. KOM için diğer risk faktörleri biberonla beslenme, bilateral OM, geçirilmiş 

otitis media hikayesi ve nazal obstrüksiyondur (1,2,4,14). 
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3.1.6. Patogenez  

KOM patogenezinde; bir taraftan orta kulakta enfeksiyona neden olan 

mikroorganizma, diğer taraftan ise buna karşı geliştirilen konakçı direnç mekanizmaları rol 

oynar. Çevresel ve bünyesel risk faktörleri, bu süreci olumlu ya da olumsuz etkilerler. 

Bakterinin virulansının yüksek olması, sık olarak üst solunum yolu enfeksiyonuna maruz 

kalınması, ailesel yatkınlık, erkek cinsiyet, vücut direncini etkileyen hastalıkların varlığı 

(DM, bağışıklık sistemi bozuklukları), beslenme bozuklukları, nazofarenksteki hipertrofik 

lenfoid dokunun ve kraniyofasial malformasyonların varlığı, AOM ve EOM'nin yetersiz 

ve uygun olmayan tedavisi KOM sürecini kolaylaştıran bireysel faktörlerdir. Bu 

faktörlerin dışında otitis medianın kronikleşmesinde büyük önemi olan iki lokal faktör de 

östaki tüpü ve mastoid havalanmadır. Östaki borusunun koruyuculuk görevinin bozuk 

olması (yineleyen ve kronik viral ve bakteriyel burun ve boğaz enfeksiyonları, kısmi ve 

tam blokajlar, allerji, kalıtımsal nedenler) orta kulağın nazofarenksten infekte olması 

sonucu süpüratif otite neden olurken drenaj fonksiyonunun bozukluğu EOM'ye neden olur. 

Östaki tüpü, antijenlerin orta kulağa girmesi için potansiyel bir yol oluşturur (19). Ayrıca 

mastoid havalanması yeterli olmayan olgularda orta kulak ile mastoid arasındaki geçiş 

yolları kolaylıkla tıkanmakta ve mastoiddeki inflamasyon daha kolay kronik hale 

dönüşmektedir. Orta kulak ve östaki tüpündeki siliyer yetmezlik de kronikleşmeyi 

kolaylaştırır (1,2,3).  

3.1.7. Mikrobiyoloji 

KOM'lardan izole edilen mikroorganizmalar Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Proteus ve difteroid grubu etkenler, Haemophilus influenzae, 

Escherichia coli ve anaerob bakterilerdir. Pseudomonas'lar ve Staphylococcus aureus orta 

kulağa büyük ölçüde DKY'den girmektedir. Pseudomonas'lar, orta kulak ve mastoiddeki 

birçok kronik değişikliğin nedenidirler. Bu bakteriler orta kulakta yüzeylerindeki pililer 
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aracılığıyla, epitelyal hücrelere yapışarak koloniler meydana getirirler. Uygun koşullar 

bulurlarsa çok çeşitli maddeler (proteaz, lesitinaz, jelatinaz, fibrinolizin, lipaz, kazeinaz, 

elastaz, hemolizin, ekzotoksin A ve antimikrobiyal enzimleri etkisiz kılan maddeler) 

salgılarlar. Proteaz, dokuda nekroza, elastaz ise hemorajiye yol açar (2,9,10). 

3.1.8. Tanı 

KOM'da tanı genellikle otoskopik muayene ile konulmaktadır. Görüntüleme yolu 

ile ancak tanımlayıcı bilgi alınabilir. Konvansiyonel radyografik incelemeler ince 

kesit bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) karşısında değerini 

yitirmiştir. 

Konvansiyonel grafilerden en sık olarak kullanılan Schüller grafisi, sadece mastoid 

havalanması hakkında bilgi verir. Temporal kemiğin standart BT ile yapılan incelemeleri 

bize; DKY'de büyük harabiyet yapan nekrotizan external otitIer, kemik harabiyeti 

yaparak kafa içine yayılan KOM vakaları, mastoid hücrelerin durumu ve temporal kemiğin 

benign ve malign tümörleri hakkında son derece önemli bilgiler verir. Yüksek 

rezolüsyonlu BT incelemelerle kemikçikler, fasial sinir, pencereler ve semisirküler kanallar 

hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Ayrıca, orta kulak ile antrum ve mastoid 

arasındaki geçiş yollarını değerlendirmek mümkündür. Ancak yüksek rezolüsyonlu BT 

incelemelerinde bile orta kulakta tespit edilen yumuşak dokunun mahiyeti hakkında 

bilgi sahibi olmak çoğunlukla mümkün olmamaktadır. Yüksek rezolüsyonlu BT'nin 

KOM'daki en önemli endikasyonu otoskopik olarak geniş kolesteatom, polip ya da 

benzeri yumuşak doku kitlelerinin (glomus jugulare, orta kulak schwannomları) 

yaygınlığını belirlemektir. Yüksek rezolüsyonlu BT'nin sağlam kulak zarı arkasındaki otit 

sekellerini değerlendirmede de önemli bir yeri vardır. Buna karşın, santral perforasyonu 

olan aktif ya da inaktif KOM'da BT'nin bize sağlayacağı önemli bir bilgi (eğer temporal 

ya da intrakraniyal bir komplikasyon şüphesi yoksa) bulunmamaktadır (9). 
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3.1.9. Tedavi 

KOM'da tedavi kararının verilmesi ve tedavinin şeklinin belirlenmesi, olgunun 

otoskopik ve odyolojik muayene bulgularına bağlıdır. Tedavi kararını ve şeklini etkileyen 

başlıca faktörler, önem sırasına göre, şu şekilde sıralanabilir: 

I. Kolesteatom: Bir KOM olgusunda, tedavi kararını etkileyen faktörlerin 

başında kolesteatomun olup olmaması gelir. Kolesteatomlu KOM'larda kafa içi ve 

temporal kemik içi komplikasyon oranı çok yüksektir. Ayrıca bu hastalığın 

kendiliğinden remisyona girme olasılığı yoktur. Bu nedenle bu olgularda cerrahi tedavi 

kaçınılmazdır. Cerrahi tedavinin ilk ve en önemli amacı hayatı tehdit edici hastalığı 

ortadan kaldırmak, hastayı pis kokulu akıntıdan kurtarmak ve sağlıklı bir kulak elde 

etmek olmalıdır. İşitmenin sağlanması ancak bundan sonra düşünülebilir (9). 

II. KOM'un Devresi: Kolesteatomu olmayan KOM'larda komplikasyon ve 

hayati tehlike riski çok daha azdır. Bununla birlikte, bu risk aktif devredeki KOM 

olgularında her zaman söz konusudur. Özellikle pis kokuyla karakterize polip, granulasyon 

dokusu ya da retraksiyon poşu izlenen vakalarda hastalığın tıbbi tedaviyle kontrol altına 

alınarak inaktif faza sokulması zordur. Aktif faz devam ettikçe işitme kötüleşecek ve 

komplikasyon riski artacaktır. Bu nedenle bu olgularda en uygun tercih, yoğun bir tıbbi 

tedavinin arkasından cerrahi tedaviye geçilmesidir. Bu olgulara antibiyotik DKY'den 

yapılacak kültür ve antibiyogram sonuçlarına göre verilmelidir. Lokal olarak 

siprofloksasin içeren kulak damlaları verilmesi yararlıdır. DKY'deki epitelyal döküntü ve 

krutların temizlenmesi için % 2'lik asit borikli damlalar yeterlidir (9). 

III. İşitme Kaybı: İşitme kaybı olgu için sorun oluşturmuyorsa, cerrahi tedavi için 

bir endikasyon değildir. Diğer taraftan, işitme kaybı olan inaktif ya da skatrisyeI 

KOM olgularında, işitme kaybının ameliyat endikasyonu olarak kabul edilebilmesi, işitme 

kaybının tipi ve derecesine bağlıdır. Cerrahi tedavi, ancak iletim tipi işitme kaybı olan 
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olgulara yararlı olabilir. Sensorinöral işitme kaybı olan olgularda cerrahi tedavi işitme 

kaybı üzerine olumlu bir fayda sağlamaz (9). 

IV.  Perforasyon: Enfeksiyon ya da işitme kaybı olmasa bile, perforasyonun 

kapatılmasının istenmesi de cerrahi tedavi için bir endikasyondur. Bu durumda, olgunun 

yaşı ve genel durumu ile ilgili problemlerin olup olmaması ameliyat kararını 

etkileyen faktörlerdir (9). 

V.  Diğer Faktörler: Ameliyat kararı üzerinde etkili olabilecek diğer 

faktörlerin başında, olgunun diğer kulağının durumu gelir. Karşı kulağında da KOM'u 

olan olgularda, önce bir kulağın ameliyat edilerek, bu kulağın hastalıksız ve işitebilir 

duruma getirilmesi amaçlanmalıdır. Bu nedenle de diğer kulakta komplikasyon 

eğilimindeki bir kolesteatomlu KOM yoksa, önce daha kolay başarı sağlanabilecek kulak 

tercih edilmelidir (9). 

Karşı kulağın total işitme kayıplı olması halinde, KOM'lu kulakta eğer 

kolesteatom yoksa ameliyat kararı verilmemeli, lokal sistemik tedavi ile inaktif devreye 

getirilmeye ve işitmesi de cihazlarla takviye edilmeye çalışılmalıdır. Eğer tek işiten 

kulakta kolesteatomlu KOM varsa bu durumda yapılması gereken cerrahi tedavi modifiye 

radikal mastoidektomidir. 

İnaktif ya da intermittant devredeki bir KOM olgusunda hasta kulaktan köken alan 

bir otonörolojik hastalık varsa, otonörolojik girişimlerden önce kapalı ve enfeksiyonsuz bir 

kulak elde etmek için KOM cerrahi olarak tedavi edilmelidir (9). 

KOM cerrahilerinin tanımlamasını bir standarta oturtmak için, Amerikan 

Otolarengoloji Akademisi ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’nin yaptığı sınıflamaya göre 

cerrahi tedavileri, radikal veya modifiye radikal mastoidektomi, mastoid obliterasyon 

ameliyatı, miringoplasti, mastoidektomisiz timpanoplasti ve mastoidektomili timpanoplasti 

olarak tanımlayabiliriz (3). 
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3.1.10. Komplikasyonlar 

Günümüzde OM komplikasyonlarının büyük çoğunluğunu (%76) kronik otitis 

medialar (KOM) oluşturmaktadır (11). Antibiyotiklerin kullanılmaya başlanmasından 

önceki dönemde kafa içi komplikasyonlarının oranı %6.4, mortalite oranı da %76.4 olarak 

bildirilmiş iken, antibiyotik sonrası dönemde mortalite oranı %0-6 oranında 

bildirilmektedir. Ancak bu oran gelişmekte olan ülkelerde hala %18.4 olarak rapor 

edilmiştir. Günümüzde bilinçsiz antibiyotik kullanımı, KOM komplikasyonlarının 

semptom ve bulgularını baskıladığından erken tanı ve cerrahi tedavide gecikmelere neden 

olabilmektedir (3,11). 

1. Ekstrakraniyal komplikasyonlar: Mastoidit, subperiostal apseler ( postauriküler 

apse, Bezold apsesi, zigomatik apse), fistülize mastoidit, fasiyal paralizi, labirentit, labirent 

fistülü, petrozit. 

2. İntrakraniyal komplikasyonlar: Menenjit, ekstradural apse, subdural ampiyem, 

beyin apseleri, lateral sinüs trombozu, otitik hidrosefalus. 

Sensorinöral işitme kaybı, timpanik membran perforasyonu, kemikçik zincirde 

erozyon, timpanoskleroz, adeziv otitis media KOM’nın doğal seyrinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkan sekeller olarak değerlendirilmelidir (2). 

İnternal karotid arter anevrizması, subklavyen ven trombozu, retrofarengeal ve 

Mouret apsesi gibi komplikasyonlar bildirilmişse de, çok nadir olarak görülürler (2). 
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3.2. HELICOBACTER PYLORI 

3.2.1. Tarihçesi 

1893 yılında Giulio Bizzozero tarafından köpek midesinde, spiral bir 

mikroorganizma tesbit edilmiştir. 1983 yılında Warren ve Marshall Campylobacter 

benzeri spiral mikroorganizmaların insan midesinde kolonize olduğunu göstermiş ve 

Campylobacter pyloridis adıyla tanımlamıştır. 1989 yılında Goodwin ve ark. bu 

mikroorganizmayı Campylobacter genusundan tamamen ayırarak, helikal yapısından 

dolayı ve sıklıkla midenin pilor bölgesinden izole edildiği için Helicobacter pylori 

(H. pylori) adını vermişlerdir (4,6). 

1994 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün bir dalı olan Uluslararası Kanser Araştırma 

Ajansı, H. pylori’nin ‘ Tip I kanserojen ’ olduğunu bildirmiştir (6,12). 

3.2.2. Mikrobiyolojik özellikleri 

H. pylori, kısa sarmallı ve dokuda spiral, kültürlerde basil veya kıvrık kokumsu, 

pasajlarda ve bekleyen kültürlerde kok şeklinde, katalaz, oksidaz, proteaz ve üreaz pozitif, 

zorunlu mikroaerofil, 0.5-0.9 µm genişlikte, 2-4 µm uzunlukta, gram negatif bir 

mikroorganizmadır. Tek uçtan çıkan 4-6 adet flagellası (kamçı) sayesinde hareket eder 

(resim 1). İdeal olarak mikroaerofil ( %5 O2, %10 CO2 ve %85 N2, %98 nem)  

ortamda 3-7 günde ürerler (13).  

 

                            

          Resim 1: H. pylori’nin detaylı mikrografik görünümü (14). 
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H. pylori invaziv bir bakteri değildir. Başka bir deyişle lamina propriayı geçmez. 

Superoksit dismutaz ve katalaz enzimlerini üreterek, nötrofillerin fagositik vakuolünde yok 

edilmesini önlemektedir. Üreaz enzimi ile üreyi amonyağa çevirip çevresinde bazik bir 

ortam oluşturarak, kendisini mide asidinin zararlı etkilerinden korur (5). 

3.2.3. Epidemiyoloji 

H. pylori dünya nüfusunun yarıdan çoğunda görülen kronik bir enfeksiyon 

hastalığının etyolojik ajanıdır. Kötü hijyenik koşullar, düşük sosyoekonomik düzey 

enfeksiyonun kazanılmasında majör risk faktörü olup, sosyoekonomik düzey düştükçe 

prevelansı artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran %50-90 iken, gelişmiş ülkelerde 

%20-50’dir (4,6). Çocukluk çağında kazanılan bir enfeksiyondur. Sosyoekonomik düzeyi 

düşük ülkelerdeki çocuklar, bakteriyi 2-8 yaşında almaktadır (5). Anne sütündeki H. 

pylori’ye karşı oluşan antikorlar, bebekleri enfeksiyondan korur (6). 10 yaş civarındaki 

çocukların %75’i enfeksiyonu kazanmış durumdadır. Vücuda bir defa girdiğinde, tedavi 

edilmediği takdirde yaşam boyu varlığını sürdürmektedir. Çocukluk çağında, enfeksiyon 

eradike edilse bile reenfeksiyon sorun olmaktadır (5). Süoğlu ve arkadaşlarının, yaşları 4-16 

arasında değişen 70 hastada yaptığı bir araştırmaya göre ülkemizde seroprevelans %50 

bulunmuştur (15). Türkölmez ve arkadaşlarının, yaşları 4-80 arasında değişen 1567 hastada 

yaptığı araştırmada seroprevelans %68 bulunmuştur. Aynı çalışmada en düşük oranın 4-9 

yaşları arasında olduğu tesbit edilmiştir (16). Enfeksiyona yakalanma oranı ilerleyen yaşla 

beraber artmaktadır .  

Cinsiyet ayrımı göstermediği belirtilse de, erkekler enfeksiyona daha yatkındır, 

ancak kızlarda reenfeksiyon oranı erkeklerden (%5-8) daha yüksektir (6). 

3.2.4. Bulaşma yolları 

H. pylori'nin doğal kaynağı bugün için bilinmemektedir. Günümüzde H. pylori'nin 

majör rezervuarının insan olduğu düşünülmektedir. En yaygın bulaşma yolu fekal-oral ve 
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oral-oral yollardır. Orofarenksden, kusmuktan ve dışkı örneklerinden elde edilen H. 

pylori’nin tekrar üretilebilmesi bu teorileri desteklemektedir. Aile içi yakın temasla 

bulaşma olabilir ancak seksüel aktivite ile ilişkisi gösterilememiştir. Endoskopi ile de 

bulaştığı bildirilmektedir (5,6,17). 

3.2.5. Patogenez  

H. pylori, primer olarak mide antrumunda kolonize olur. Bu kolonizasyonu 

sağlayan majör faktörler midenin mikroaerofilik yapısı, H. pylori’nin mukusta yaşaması, 

spiral şekli, flajellaları ve üreaz aktivitesidir. Nöroendokrin hücrelere ve nötrofillere de 

tropizm gösterebilir. Epitel hücre yüzeyi ve intraepitelyal alanda; kan grubu antijenlerine, 

lewis A ve lewis B antijenlerine, siyalize proteinlere, bağ dokuda; laminin, fibronektin ve 

kollajene bağlanıp bu yapıların bütünlüğünü bozar (4,6). 

H. pylori salgıladığı üreaz enzimi gastrik mukoza yüzeyindeki üreyi amonyak ve 

bikarbonata parçalar. Bu ürünler bakteriyi mide asidinden korur, mide epiteli için toksiktir. 

NH4 hücreler arası tutunmayı azaltır ve H. pylori'nin sitotoksinlerinin etkisini arttırır, 

nötrofillerin başlattığı mukozal hasarı potansiyalize eder (6). Lokal inflamasyona ve 

sistemik olarak da humoral bağışık yanıta neden olduğu gösterilmiştir (12). 

3.2.6. Klinik 

H. pylori kronik atrofik gastrite neden olduğu gibi, gastrit ile birlikte görülen peptik 

ülser, mide adenokanseri, primer gastrik B-hücre lenfoması ile birlikteliğini destekleyen 

kesin deliller bulunmaktadır (5). 

Gastrointestinal sistem dışında farklı hastalık gruplarının H. pylori ile ilişkisi 

araştırılmıştır. Çocuklarda boy kısalığı, tekrarlayan karın ağrıları, bazı hematolojik 

hastalıklar (demir eksikliği anemisi, sideroblastik anemi, vitamin B12 eksikliği ve 

megaloblastik anemi, idiopatik trombositopenik purpura), kardiyovasküler hastalıklar 

(ateroskleroz, koroner arter hastalığı), immünolojik ve alerjik hastalıklar (ürtiker, 
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Hashimoto tiroiditi, romatoit artrit, seronegatif spondiloartropatiler ve Sjögren sendromu), 

nörolojik hastalıklar (Alzheimer hastalığı, Guillain-Barre sendromu), larenks kanseri, 

kronik efüzyonlu otit, kronik rinosinüzit ve nazal polipozis etyolojilerinde H. pylori'nin 

rolü bulunabileceği ve bunun kesin olarak kanıtlanması için ilave araştırmaların gerektiği 

sonucuna varılmıştır (6,7,8). 

3.2.7. Tanı 

H. pylori enfeksiyonu tanısı için altın standart kültürdür. Ancak testlerin hiçbiri 

tek başına, H. pylori’yi saptamak için tam olarak %100 duyarlı ve özgül değildir (tablo1). 

İnvaziv olmayan testlerin büyük çoğunluğu H. pylori'nin bir özelliğinin (örneğin üreyi 

metabolize edebilmesinin) veya kendisine karşı oluşan immunolojik yanıtın (spesifik 

antikorlar) belirlenmesine dayanır. Kesin tanı için iki testin kombine edilmesi 

önerilmektedir.  

 

 

 

Yöntem Duyarlılık (%) Özgüllük (%) 

Histopatoloji 93-99 95-99 

Kültür 77-95 100 

PCR 95-99 95-99 

Hızlı Üreaz Testi 65-95 60-90 

Üre Nefes Testi 90-95 89-95 

Seroloji 88-95 86-95 

Dışkı antijen testleri 90-94 98-99 

Tablo 1: Helicobacter pylori tanı yöntemlerinin karşılaştırılması (12,13,18). 

 



 23

3.2.7.1. İnvaziv Testler 

Histopatolojik inceleme: Alınan biyopsi materyalinin hematoksilen-eozin, Giemsa, 

Warthin-Starry gibi boyama yöntemleriyle boyanıp ışık mikroskobunda H. pylori'nin 

taranması temeline dayanır. Bir başka histopatolojik inceleme yöntemi olan 

immünohistokimyasal boyamada ise H. pylori'ye karşı monoklonal veya poliklonal 

floresan antikorlar kullanılır. Oldukça duyarlı ve özgül bir yöntemdir fakat maliyeti 

yüksektir (6). 

Kültür: Teorik olarak en güvenilir tanı yöntemidir. Seçici ve seçici olmayan 

besiyerlerinde, mikroaerofilik ortamda 3-10 günde üretilmektedir. Kültür en spesifik tanı 

yöntemidir. Ancak histolojik incelemeye göre daha zahmetli ve bakteri üreme oranı 

düşüklüğü nedeni ile daha az duyarlı bir yöntemdir (6,12). 

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR): Bakteriye özgü 16S ribozomal RNA'nın 

amplifikasyonu temeline dayanır. Oldukça duyarlı ve özgüldür. Bu yöntemle antibiyotik 

direnci de araştırılabilir. Biyopsi materyali, mide sıvısı ve dışkı örneklerinde bakılabilir. Bu 

bakımdan non-invaziv test grubuna da girebilir. Ölü bakteri de, PCR ile pozitif sonuç 

verebilir. Biyopsi forsepsleri iyi temizlenmezse, kültür ve üreaz testinde de olabileceği gibi 

yanlış pozitif sonuçlar verebilmektedir (5). 

Hızlı üreaz testi: Ucuz ve kolay bir yöntemdir. Sensitivitesi %65-95, spesivitesi %60-

90’dır. Alınan doku örneği ve üre, H. pylori'nin üreaz aktivitesiyle amonyak ve 

bikarbonata parçalanır. Ortamın pH'sinin artışı pH indikatörü (genellikle fenol kırmızısı) 

sayesinde renk değişikliği oluşturur. Campylobacter like organism (CLO) test geliştirilen 

ilk ticari hızlı üreaz testidir. Günümüzde hızlı üreaz testinin Pyloritek ve Hpfast gibi farklı 

formları geliştirilmiştir (5,12). 
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3.2.7.2. Non-invaziv Testler 

Üre nefes testi: Üre 14C veya 13C olarak hastaya verilir. H. pylori’nin üreaz enzimi üreyi 

işaretli bikarbonata hidrolize eder. Bu da solunumla dışarı atılan ve tayini yapılabilen 

işaretli CO2’e dönüşür. Kullanılan madde 14C ise sintilasyon sayacı ile, 13C ise kütle 

spektrometresi ile ölçüm yapılarak H. pylori saptanır. 14C veya 13C işaretli üre içeren, 

tablet ve sıvı ticari test sistemleri bulunmaktadır(18). 

Seroloji: Tüm enfekte bireyler H. pylori'ye karşı lokal ve sistemik immün yanıt 

oluştururlar. Antikor yanıtını belirlemek için hemaglütinasyon, bakteriyel aglütinasyon, 

kompleman fiksasyonu, indirekt immunfloresans, immunoblotting ve ELISA gibi 

serolojik yöntemler kullanılmıştır. Tam kan, tükrük, serum ve plazma örneklerinde H. 

pylori'ye karşı oluşan IgG tipi antikorların varlığı araştırılmaktadır. Akut enfeksiyon 

tanısında kullanılmaz (5,18). 

Dışkı antijeni tayini: Yöntem dışkı örneğindeki H. pylori antijeninin bu antijene spesifik 

antikorla kaplı kolloidal lateks partikülleri ile reaksiyona girmesi ve oluşan 

kompleksin reaksiyon bölgesine kromotografik göçüne dayanır. Antijen testi olmasından 

dolayı aktif infeksiyonu gösterir (6). 

3.2.8. Tedavi 

H. pylori tedavisinde günümüzde kullanılan en etkin tedavi rejimleri, proton 

pompa inhibitörleriyle birlikte verilen ikili ve üçlü antibiyotik kombinasyonlarıdır. İlaçlar 

günde iki doz halinde uygulanır ve ideal tedavi süresi iki haftadır. Standart üçlü tedavisi 

şudur; proton pompa inhibitörü (lansoprazol 30 mg. günde iki defa veya omeprazol 20 

mg. günde iki defa) + klaritromisin 1000 mg (2 eşit dozda) + amoksisilin 2000 mg (2 eşit 

dozda). Özellikle kinolon grubu antibiyotikler, erişkinlerde ikinci ve üçüncü basamak 

tedavi rejimlerinde önerilmektedir. Antibiyotik direnci, sigara, kahve ve alkol eradikasyon 

başarısızlığına sebep olmaktadır (6). 
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4. MATERYAL VE METOT 

Çalışmamız, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz, 

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ve Nükleer Tıp Anabilim Dalları'nda, Selçuk 

Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik Kurulu'nun 19.01.2007 tarih ve 0470 karar sayılı 

izniyle Ocak-Mart 2007 dönemleri arasında yapıldı.  

Çalışma grubu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz kliniğine 

başvuran, kronik süpüratif otitis media tanısı alıp, operasyon endikasyonu konulan 19 hasta 

ile oluşturuldu. Çalışmaya özgü ek bir cerrahi müdahale yapılmadı.  

Başka sistemik hastalığı olan, son 1 ay içerisinde proton pompa inhibitörleri, 

antiasitler, H2 reseptör blokörleri, bizmut içeren bileşikler ve/veya antibiyotik tedavisi 

almış hastalar, yapılacak testlerde hatalı sonuçlar vereceğinden çalışmamızdan çıkarıldı. 

Çalışma için seçilen hastalara ve ailelerine çalışma hakkında, hem yazılı, hem de 

sözel olarak bilgi verildi. Çalışmamıza katılmak için gönüllü olan ve bilgilendirilmiş 

onay formu imzalayanlar çalışmaya alındı.  

Operasyon öncesi üre nefes testi ve gaita antijen testi ile hastalarda H. pylori 

varlığı araştırıldı. Kronik süpüratif otitis media tanısı konulan hastaların, 

promontoryum mukozalarından, varsa kolesteatom dokularından forceps yardımıyla 

biyopsiler alındı. Operasyon sırasında alınan materyallerde (orta kulak mukozası ve 

kolesteatom dokusu) H. pylori tespiti için PCR (Polimerase Chain Reaction) ve hızlı üreaz 

testi ile yapıldı. 

4.1. Üre Nefes Testi 

Hastalardan, testten önce en az 6 saat aç kalmaları istendi. Test öncesinde hastaya 

1µCi 14C üre kapsülü (HeliCap, Kibion uppsala, Sweden), 50 mL su ile içirildi. 15 dakika 

sonra kartuşun (Heliprobe BreathCard, Kibion uppsala, Sweden) zarfı açılarak çıkarıldı. 

Nefes toplayıcı kuru kartuş sistemi kullanılarak, kartuşun ağız kısmındaki indikatörün 
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rengi turuncudan sarıya dönene kadar yaklaşık 5 dakika süreyle hastalara üfletildi. 

İndikatör renk değiştirdiğinde kartuş 14C üre nefes testi cihazına (Heliprobe-analyser, 

Wedholm medical) yerleştirildi. Hesaplanan sonuç ekranda 0, 1, 2 olarak izlendi. 0: 

infeksiyon yok, 1: şüpheli, 2: infeksiyon var olarak değerlendirildi (resim 2). 

 

                     

Resim 2. Solda üre nefes testi cihazı, ortada üre kapsül, sağda nefes toplayıcı kuru kartuş. 

 

4.2. Gaita Antijeni Testi 

Çalışmamızda hızlı bir test olan Helicobacter pylori Ag one step (Rapid Strip 

HpSA, Meridian Bioscience Europe, Milano-İtalya) testi kullanıldı. Bu test hızlı kalitatif 

immünokromotografik esaslı immünoassay yöntemiyle gaitada H. pylori proteinlerini tespit 

etmektedir. Bu metodla H. pylori tayini için anti-human Ig G, işaretli konjugat ve 

monoklonal antikorlar kullanılmaktadır. 

Bu test prosedüründe içinde tampon bulunan bir plastik şişe (flakon) ve reaksiyonun 

izlendiği bir test kartı bulunur. Hastadan alınan gaita örnekleri, plastik şişenin vidalı 
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kısmından açılıp gaitanın üç farklı yerine dokundurarak 5-6 mm. büyüklüğündeki bir 

miktarın plastik şişe içine alınması sağlandı. Vidalı plastik şişe sıkıca kapatıldı. Şişe 

içindeki ekstraksiyon tamponunun örnekle karışması için çalkalandı. Test kartı poşetinden 

çıkarıldı. Plastik şişenin ucu kırılarak test kartının ucundaki boşluğa 4 damla damlatıdı. 

Sonuçlar 5 dakika sonra okundu. 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3. Gaita antijeni testi (solda negatif, sağda pozitif sonuç). 

C (kontrol) çizgisinin hizasında, sadece mavi bir çizgi bant şeklinde gözlendiğinde 

test negatif olarak değerlendirildi. Mavi çizgiye ilaveten pembe-kırmızı bir çizgi 

gözlendiğinde ise test pozitif olarak değerlendirildi (resim 3). 

4.3. PCR için Genomik DNA izolasyonu 

Alınan orta kulak dokusunda, genomik DNA izolasyonu çalışmanın verimini 

arttırmak ve standardizasyonunu sağlamak için ticari DNA izolasyon kitleri kullanıldı. 

4.4. Helicobacter pylori için PCR Reaksiyonu  

Toplam miktarı 50µl olacak şekilde PCR karışımları hazırlandı. Miks karışımı; 5µl 

bakteri DNA süspansiyonu, Taq polimeraz, MgCl2, 10X enzim tampon, dNTP ve H. pylori 

için uygun primerler ile hazırlandı. Daha sonra miks karışımı Real Time PCR  LightCycler 

2,0 (Roche) cihazında döngülere tabii tutuldu. Döngü sayıları ve sıcaklıkları optimize 
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edildi. Döngü sonrasında H. pylori’ye özgü erime eğrisi analizi negatif ve pozitif 

kontrollerle karşılaştırılarak H. pylori varlığı araştırıldı. 

4.5. Hızlı Üreaz Testi  

Operasyonda alınan materyallerin bir kısmı hızlı üreaz testi için kullanıldı. Üre 

(60.06 g./mol) ve saf su ile steril şartlarda hazırlanan sıvı üre besiyerleri 2 cc. lik steril 

tüplere dağıtıldı. Tüpler steril pamuklarla kapatıldı. Alınan materyaller, içinde besiyeri 

bulunan tüplere eklenip, üzerlerine 1 damla fenol kırmızısı damlatıldı. 1., 2., 3., 4. 

saatlerdeki renk değişimleri izlendi. Bu süre içinde rengin değişmemesi negatif, pembe-

kırmızıya dönüşümü pozitif olarak kabul edildi. (resim 4). 

                                  

Resim 4. Hızlı Üreaz Testi (solda negatif, sağda pozitif sonuç) 

 

4.6. İstatiksel Analiz 

Verilerin istatistiksel analizi için SPSS (Scientific Packages for Social Sciences) 

programının 10.0 versiyonu kullanıldı. Verilerin istatistiksel olarak karşılaştırılmasında Ki-

kare testi kullanıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
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5. BULGULAR 

Çalışmaya katılan örnekleme grubu %57.9 (n=11) erkek ve %42.1 (n=8) kadın 

olmak üzere toplam 19 kronik otitis media hastasından oluşmaktadır. Bu hastaların genel 

olarak yaş ortalaması 28.89±16.04 (median=26, min=10, max=70) olarak bulundu. Yaş 

aralıklarına bakıldığında, 20 yaş ve altı hastaların %50.0’sini (n=4) erkekler, %50.0’ini 

(n=4) kadınlar; 21-30 yaş arası hastaların %75.0’ini (n=3) erkekler, %25.0’ini (n=1) 

kadınlar; 31- 40 yaş arası hastaların %66.7’sini (n=2) erkekler, %33.3’ünü (n=1) kadınlar 

oluşturmaktayken, 41 yaş ve üstü hastaların %50.0’sini (n=2) erkekler, %50.0’sini (n=2) 

ise kadınlar oluşturmaktadır (tablo- 2). 

Tablo–2. Yaş Dağılımları  

YAŞ                                    ERKEK                       KADIN                       TOPLAM 
                                n             %                 n             %               n              % 

20 yaş ve altı                        4             50.0              4              50.0           8              100.0 
21- 30 yaş arası          3             75.0               1              25.0           4             100.0 
31- 40 yaş arası                    2             66.7              1              33.3           3              100.0 
41 yaş ve üstü                      2             50.0              2              50.0           4              100.0 
 

Çalışmamıza katılan hastaların, üre nefes testi, gaita antijen testi, PCR ve hızlı 

üreaz testi değerleri incelendiğinde pozitif ve negatif çıkan hastaların sayıları ve 

yüzdelerine bakıldığında üre nefes testi pozitif hasta sayısı 10 (%52.6)iken, negatif hasta 

sayısı 9 (%47.4), gaita antijen testi pozitif hasta sayısı 2 (%11.7) iken, negatif hasta sayısı 17 

(%88.3), PCR pozitif hasta sayısı 3 (%15.7) iken, negatif hasta sayısı 16 (%84.3), hızlı üreaz 

testi pozitif hasta sayısı 3 (%15.7) iken, negatif hasta sayısı 16 (%84.3) idi (tablo- 3). 

Tablo- 3 Tanı testleri sonuçları dağılımı 
                                                            Pozitif                                Negatif 
                                                      n                    %                n                    % 

Üre nefes testi                                    10                  52.6               9                   47.4 
 
Gaita antijen testi                                 2                   11.7             17                   88.3 
 
PCR                                                     3                   15.7             16                   84.3 
 
Hızlı üreaz testi                                   3                   15.7             16                   84.3 
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Çalışmamıza katılan hastaların test sonuçları tablo-4 de olduğu gibidir. 

   Tablo-4 Tanı testleri bireysel sonuçları 
 Yaş Üre Nefes  

Testi 
Gaita Antijen 

Testi 
PCR Hızlı Üreaz  

Testi 

1. Hasta 17 Negatif Negatif Negatif Negatif 

2. Hasta 17 Negatif Negatif Pozitif Pozitif 

3. Hasta 27 Pozitif Negatif Pozitif Pozitif 

4. Hasta 18 Pozitif Negatif Negatif Negatif 

5. Hasta 37 Pozitif Pozitif Negatif Negatif 

6. Hasta 55 Pozitif Negatif Negatif Negatif 

7. Hasta 36 Pozitif Negatif Negatif Negatif 

8. Hasta 10 Negatif Negatif Negatif Negatif 

9. Hasta 41 Pozitif Negatif Negatif Negatif 

10. Hasta 17 Pozitif Negatif Negatif Negatif 

11. Hasta 70 Pozitif Negatif Negatif Negatif 

12. Hasta 17 Negatif Negatif Negatif Negatif 

13. Hasta 27 Negatif Negatif Negatif Negatif 

14. Hasta 10 Negatif Negatif Negatif Negatif 

15. Hasta 46 Negatif Negatif Negatif Negatif 

16. Hasta 26 Pozitif Pozitif Negatif Negatif 

17. Hasta 17 Pozitif Negatif Negatif Negatif 

18. Hasta 22 Negatif Negatif Pozitif Pozitif 

19. Hasta 39 Negatif Negatif Negatif Negatif 
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Çalışmamıza katılan hastaların üre nefes testi değerleri incelendiğinde, pozitif 

sonuç çıkanların %60.0’ını (n=6) erkekler, %40.0’ıni (n=4) kadınlar oluşturmaktayken, 

negatif sonuç çıkanların %55.5’ini (n=5) erkekler, %44.5’ini (n=4) kadınlar 

oluşturmaktaydı. Hastalarımızın üre nefes testi değerleri ile cinsiyet arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark tespit edilmedi [(x²=0.038, p=0.605)] (tablo- 5). 

Tablo- 5 Üre Nefes Testi Sonuçları 
 ÜRE NEFES TESTİ              ERKEK                     KADIN                    TOPLAM 

                                  n               %               n               %              n                % 
Pozitif                                   6               60.0            4                40.0          10               100.0 
Negatif                                  5              55.5             4                44.5           9              100.0 

[x²=0.038, p=0.605] 

 

Çalışmamıza katılan hastaların gaita antijen testi sonuçları incelendiğinde pozitif 

sonuç çıkanların %50.0’sini (n=1) erkekler, %50.0’sini (n=1) kadınlar oluşturmaktayken, 

negatif sonuç çıkanların %58.2’sini (n=10) erkekler, %41.8’ini (n=7) kadınlar 

oluşturmaktaydı. Hastalarımızın gaita antijen testi sonuçları ile cinsiyet arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark tespit edilmedi [(x²=0.057, p=0.678)] (tablo- 6). 

Tablo- 6 Gaita Antijen Testi Sonuçları 
Gaita Antijen Testi ERKEK                     KADIN                    TOPLAM 

                                  n               %               n               %              n                % 
Pozitif                                   1              50.0            1                50.0             2    100.0 
Negatif                                 10             58.2           7                 41.8            17           100.0 

 
 

Çalışmamıza katılan hastaların PCR sonuçları incelendiğinde pozitif sonuç çıkanların 

%33.3’ünü (n=1) erkekler, %66.7’sini (n=2) kadınlar oluşturmaktayken, negatif sonuç 

çıkanların %62.5’ini (n=10) erkekler, %37.5’ini (n=6) kadınlar oluşturmaktaydı. 

Hastalarımızın PCR sonuçları ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 

edilmedi [(x²=0. 875, p=0.376)] (tablo- 7). 
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Tablo- 7 PCR  Testi Sonuçları 
PCR Sonuçları                    ERKEK                       KADIN                    TOPLAM 

                                n               %               n               %              n             % 
Pozitif                                  1              33.3            2               66.7            3            100.0 
Negatif                               10             62.5             6               37.5          16            100.0 

 
 

Çalışmamıza katılan hastaların hızlı üreaz testi sonuçları incelendiğinde pozitif sonuç 

çıkanların %33.3’ünü (n=1) erkekler, %66.7’sini (n=2) kadınlar oluşturmaktayken, negatif 

sonuç çıkanların %62.5’ini (n=10) erkekler, %37.5’ini (n=6) kadınlar oluşturmaktaydı. 

Hastalarımızın hızlı üreaz testi sonuçları ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

tespit edilmedi [(x²=0. 875, p=0.376)] (tablo- 8). 

Tablo- 8 Hızlı Üreaz Testi Sonuçları 
Hızlı Üreaz Testi                   ERKEK                      KADIN                    TOPLAM 
      Sonuçları                       n               %                 n               %               n                % 
Pozitif                                   1              33.3                2               66.7            3             100.0 
Negatif                                10              62.5                6               37.5          16             100.0 

 
 

 
Çalışmamıza katılan hastaların, preoperatif dönemdeki üre nefes testi değerleri ile 

postoperatif dönemdeki PCR ve hızlı üreaz testi değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark tespit edilemedi. Buna göre hem üre nefes testi pozitif olup hemde PCR ve hızlı üreaz 

testi pozitif olan hasta sayısı bir iken, üre nefes testi pozitif iken PCR ve hızlı üreaz testi 

negatif olan hasta sayısı dokuz idi. Üre nefes testi negatif iken PCR ve hızlı üreaz testi pozitif 

olan hasta sayısı iki iken, üre nefes testi negatif iken PCR ve hızlı üreaz testi negatif olan 

yedi idi [(x²=0.538, p=0.458) (x²=0.538, p=0.458)] (tablo- 9). 

Tablo- 9 Üre nefes testi ile PCR ve hızlı üreaz testi ilişkisi 
                                                                     PCR                          Hızlı üreaz testi 

                                           Pozitif           Negatif          Pozitif               Negatif 
                                               n                  n                       n                        n                       p 

                         Pozitif                         1                  9                       1                        9                     0.737 
Üre nefes  
    testi 
                          Negatif                       2                  7                       2                        7                    0.737 
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Çalışmamıza katılan hastaların, preoperatif dönemdeki gaita antijen  testi değerleri ile 

postoperatif dönemdeki PCR ve hızlı üreaz testi değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark tespit edilemedi. Buna göre hem gaita antijen testi pozitif olup hemde PCR ve hızlı üreaz 

testi pozitif olan hiçbir hasta tespit edilmemiş iken, gaita antijen testi pozitif iken PCR ve 

hızlı üreaz testi negatif olan hasta sayısı iki idi. Gaita antijen testi negatif iken PCR ve hızlı 

üreaz testi pozitif olan hasta sayısı yine üç iken, gaita antijen testi negatif iken PCR ve hızlı 

üreaz testi negatif olan ondört idi. [(x²=0.730, p=0.702), (x²=0.730, p=0.702)] (tablo- 10) 

Tablo- 10 Gaita antijen testi ile PCR ve hızlı üreaz testi ilişkisi 
                                                      PCR                                                 Hızlı Üreaz Testi 

                          Pozitif                Negatif                                Pozitif        Negatif 
                              n                        n                                           n             n                         p 

                      Pozitif          0                        2                                            0             2                      0.702 
Gaita Antijen 
      Testi 
                      Negatif         3                       14                                           3           14                      0.702 

 
 

Çalışmamıza katılan hastalar kolesteatoma varlığı yönünden  incelendiğinde 

kolesteatoma mevcut olanların %50’sini (n=3) erkekler, %50.0’sini (n=3) kadınlar 

oluşturmaktayken, kolesteatoma mevcut olmayanların %61.5’ini (n=8) erkekler, %38.5’ini 

(n=5) kadınlar oluşturmaktaydı. Hastalarımızın kolesteatoma mevcudiyeti ile cinsiyet 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi [x²=0.223, p=0.506] (tablo- 11). 

Tablo- 11 Hastalardaki  kolesteatom dağılımı 
KOLESTEATOMA VARLIĞI     ERKEK                    KADIN                    TOPLAM 

                                          n               %           n               %              n                 
Var                                              3             50.0              3              50.0             6              100.0 
Yok                                             8             61.5             5               38.5            13              100.0 

[x²=0.223, p=0.506] 
 

 

Çalışmamıza katılan hastaların, üre nefes testi, gaita antijen testi, PCR ve hızlı 

üreaz testi değerleri incelendiğinde pozitif ve negatif çıkan hastaların kolesteatoma 

varlığına bakıldığında üre nefes testi pozitif 10 hastanın 4’ünde kolesteatoma mevcutken, 6 
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hastada kolesteatoma mevcut değildi. Gaita antijen testi pozitif 2 hastanın hiçbirinde 

kolesteatoma mevcut değildi. PCR testi pozitif 3 hastanın hiçbirinde kolesteatoma mevcut 

değildi. Hızlı üreaz testi pozitif 3 hastanın hiçbirinde kolesteatoma mevcut değildi. 

Çalışmamıza katılan hastaların, üre nefes testi, gaita antijen testi, PCR ve Hızlı üreaz testi 

değerleri ile kolesteatoma varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilemedi 

(tablo- 12). 

Tablo- 12 Kolesteatom ile tanı testleri ilişkisi 
                                                                  KOLESTEATOMA  
                                                  VAR                   YOK            TOPLAM 
ÜRE NEFES TESTİ             n            %            n       %          n        %             x²            p                                                     
Pozitif    4   40.0       6   60.0       10  100.0          1.326   0.259 
Negatif   2   22.2       7   77.8         9  100.0    

GAİTA ANTİJEN TESTİ                                                                                                   
Pozitif    0 0.0      2  100.0         2 100.0        1.624     0.456 
Negatif   6 35.2      11    64.8       17 100.0    

PCR                                                                                                                   
Pozitif    0 0.0      3  100.0        3 100.0        2.529   0.295 
Negatif   6 37.5      10    62.5      16 100.0    

HIZLI ÜREAZ TESTİ                                                                                                                   
Pozitif    0 0.0      3  100.0       3 100.0        2.529   0.295 
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6. TARTIŞMA  

Kronik otitis media (KOM), tüm dünyada sıkça görülen ve sosyal bir sorun olarak ta 

değerlendirilen bir hastalıktır. İnsidansı %14-62, prevalans ise %2-52 arasında 

değişebilmektedir. Kişinin lisan gelişimini, iletişimini, kavrama yeteneğini, okul başarısını 

etkileyebilmekte ve yaşamını tehdit eden komplikasyonlara sebep olmaktadır. (1). Kronik 

otitis media riskini artıran faktörler; erkek cinsiyet, ırk, küçük yaş grubu, malnutrisyon, 

yaşamın ilk altı ayında ortaya çıkması, ÜSYE, genetik faktörler (kötü temporal kemik 

pnömotizasyonu, damak/dudak yarıkları, Down sendromu, Kleinifelter sendromu gibi 

kraniofasiyal anomaliler), östaki tüpü disfonksiyonu, kötü çevre koşulları, sigara içilen 

ortamda bulunma, beslenme, mevsimsel faktörler, AOM ve EOM 'nın yetersiz ve uygun 

olmayan tedavisi, orta kulak hastalığına ait aile anamnezi ile ailesel veya kişisel allerji 

hikayesidir (1-3). Son yıllarda, mide içeriğinin retrograd olarak özefagusa kaçışı sonucu 

oluşan gastroözefagial reflünün (GÖR), EOM etyolojisinde rolü olabileceği 

bildirilmektedir (3,5,19-30). 

GÖR’lü çocukların %40’ında larengospazm, larengomalazi, subglottik stenoz, 

larenjit, ani bebek ölümü, astım, pnömoni, sinüzit gibi respiratuar manifestasyonlar tesbit 

edilmiştir (21,22). Erişkinlerde bunların yanı sıra GÖR’ün, kronik sinüzit, posterior 

larenjit, interaritenoid pakidermi, krikoaritenoid eklem fiksasyonu, vokal kord nodülleri, 

Reinke ödemi, larenks ve hipofarenks kanseri, larengospazm, aspirasyon pnömonisi, 

kronik interstisyel akciğer hastalığı ile ilişkisi gösterilmiştir (27,29,30). Son on yılda 

literatürlerde GÖR’ün kronik orta kulak problemleriyle ilişkisini gösteren birçok çalışma 

da yayınlanmıştır (19-30).  

Tasker ve arkadaşları (24), 65 efüzyon örneğinin %75’inde pepsin/pepsinojen 

saptamışlardır. Pepsin/pepsinojen oranının, serumdakinden 1000 kat daha fazla olduğunu 

göstermişlerdir. Aynı çalışmada albumin ve fibrinojen konsantrasyonunun ise serum ile 
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aynı düzeylerde bulunduğunu tespit etmişlerdir. Bunun da, orta kulak efüzyonunda 

saptanan pepsinin plazmadan transüde olmasından çok, gastrik içeriğin reflüsünden 

kaynaklandığını bildirmişlerdir. Gastrik içeriğin nötralize oluncaya kadar orta kulak 

mukozası ve östaki tüpünde geçici hasara neden olduğunu, bunun da enflamasyon ve 

bakteri kolonizasyonuna zemin hazırladığını saptamışlardır. 

Abd El-Fattah ve arkadaşları (25), 17 çocukdan alınan 17 efüzyon örneğinde 

pepsin/pepsinojen oranının, serumdakinden 231.44 kat daha fazla olduğunu göstermiştir. 

He ve arkadaşları (26), 152 EOM’lı çocuk hastadan alınan 225 örnekde %14,4 prevalansda 

orta kulakta pepsin bulduklarını bildirmişlerdir. Keleş ve ark. (19), EOM'lı çocukların 

%64'ünde kontrol grubunun ise %25'inde GÖR tespit etmişlerdir. Lieu ve arkadaşlarının 

(22) yaptıkları bir araştırmada ise, 22 çocukdan toplanan 36 örnekte %77 oranında 

pepsin tespit etmişlerdir. 

Östaki disfonksiyonu otitis media patogenezinde önemli bir faktördür. Özellikle 

erişkinlere göre çocuklarda östakinin daha kısa ve horizantal planda olması otitis mediaya 

yatkınlık yaratmaktadır (1,9,12). GÖR’ün otitis mediaya sebep olabileceği son on-on beş 

yılda öne sürülmüştür. Östakiyi kaplayan silyalı epitel hareketi, pH 4’ün altında inhibe olur 

ve mukosiliyer klirens bozulur. Bunun yanı sıra asidik gastrik içeriğin mukozada yaptığı 

inflamasyon, konjuge safra asidlerinin toksisitesi, gastrik enzimlerden özellikle pepsinin 

sebep olduğu proteolitik hasar enflamasyon, ödem, siliyer hareketin inhibisyonu, östaki 

tüpünün ventilasyon ve mukosiliyer klirens fonksiyonlarını bozar. Bu da kronik otitis 

medianın gelişmesine yol açabilir. 

H. pylori dünya nüfusunun yarısının fazlasında görülen kronik bir enfeksiyon 

hastalığının etyolojik ajanıdır. Gelişmekte olan ülkelerde bu oran %50-90 iken, gelişmiş 

ülkelerde %20-50’dir (4). Çocukluk çağında kazanılan bir enfeksiyondur. Sosyoekonomik 

düzeyi düşük ülkelerdeki çocuklar, bakteriyi 2-8 yaşında almaktadır (5). 10 yaş civarındaki 
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çocukların %75’i enfeksiyonu kazanmış durumdadır. Türkölmez ve arkadaşlarının, yaşları 

4-80 arasında değişen 1567 hastada yaptığı araştırmada seroprevalans %68 bulunmuştur 

(16). Aynı çalışmada en düşük oranın 4-9 yaşları arasında olduğu tesbit edilmiştir. 

Enfeksiyona yakalanma oranı ilerleyen yaşla beraber artmaktadır . 

H. pylori kronik atrofik gastrite neden olduğu gibi, gastrit ile birlikte görülen peptik 

ülser, mide adenokanseri, primer gastrik B-hücre lenfoması ile birlikteliğini destekleyen 

kesin deliller bulunmaktadır (5). 1994 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün bir dalı olan 

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, H. pylori’nin ‘ Tip I kanserojen ’ olduğunu 

bildirmiştir (5,6). 

Gastrointestinal sistem dışında farklı hastalık gruplarının H. pylori ile ilişkisi 

araştırılmıştır. Çocuklarda boy kısalığı, tekrarlayan karın ağrıları, bazı hematolojik 

hastalıklar (demir eksikliği anemisi, sideroblastik anemi, vitamin B12 eksikliği ve 

megaloblastik anemi, idiopatik trombositopenik purpura), kardiyovasküler hastalıklar 

(ateroskleroz, koroner arter hastalığı), immünolojik ve alerjik hastalıklar (ürtiker, 

Hashimoto tiroiditi, romatoit artrit, seronegatif spondiloartropatiler ve Sjögren sendromu), 

nörolojik hastalıklar (Alzheimer hastalığı, Guillain-Barre sendromu), larenks kanseri, 

kronik effüzyonlu otit, kronik rinosinüzit ve nazal polipozis etyolojilerinde H. pylori'nin 

rolü bulunabileceği ve bunun kesin olarak kanıtlanması için ilave araştırmaların gerektiği 

sonucuna varılmıştır (6-8). 

Yılmaz ve arkadaşları (31), tonsillektomi uygulanan 50 çocuğun kanlarında anti 

H. pylori IgG (anti HpIgG), dışkılarında H. pylori gaita antijeni (HpSA) ve 

adenotonsillektomi doku örneklerinde hızlı üreaz testiyle H. pylori varlığını 

araştırmışlardır. Hastaların %50'sinde dışkı örneklerinde ve %56'sında kanlarında pozitif 

sonuç elde etmelerine karşın, hiçbir doku örneğinde hızlı üreaz testi pozitifliği 
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saptayamamışlardır. H. pylori’nin adenoid ve palatin tonsillerde kolonize olmadığı, H. 

pylori infeksiyonu için rezervuar oluşturmadıklarını bildirmişlerdir. 

Ünver ve arkadaşları (32), 19 hastanın farengeal ve palatin tonsil doku 

örneklerinde hızlı üreaz testi ile H. pylori varlığını araştırmış ve %57,89’unda pozitif 

sonuç elde etmişlerdir. Tonsil ve adenoid dokularında yüksek oranda H. pylori 

kolonizasyonun olduğu görüşüne varmışlardır.  

Bitar ve arkadaşları (33), adenoidektomi uygulanan 25 hastada örnekleri hızlı 

üreaz testi, histolojik inceleme ve PCR ile değerlendirmişlerdir. Hızlı üreaz testiyle %84, 

histolojik incelemeyle %16 hastada pozitif sonuç elde etmelerine rağmen, PCR ile hiç 

pozitif sonuç elde edememişlerdir. Mide dışı asidik olmayan bölgelerde özellikle de oral 

kavite gibi mikroorganizmalardan zengin olan bir bölgede hızlı üreaz testinden, mide 

biyopsilerindeki gibi yüksek duyarlılık ve özgüllük beklenmemesi gerektiğini 

savunmuşlardır. 

Pitkaranta ve arkadaşlarının (34), 20 hastanın adenoid dokusu ve orta kulak 

sıvısında yaptığı çalışmada, hiçbir hastanın kültür sonucunda H. pylori tespit 

edememişlerdir. 

Koç ve arkadaşlarının (9), yaptığı çalışmada ise nazal polipli 30 hastada 

immünohistokimyasal yöntemlerle 6 hastada (%20) H. pylori pozitifliği saptanmıştır. 

Son yıllarda orta kulakta H. pylori varlığını ve KOM arasındaki ilişkiyi araştıran 

yayınlar giderek artmaktadır . Yılmaz ve arkadaşları (35), EOM’lı 18 hastadan alınan 34 

orta kulak sıvısını PCR yöntemi ile incelemişler ve 12 (%67) çocuktan alınan, 16 (%47) 

efüzyon örneğinde pozitif sonuç elde etmişlerdir. Hastaların adenoid dokularının hiçbirinde 

pozitif sonuç elde edememişlerdir. EOM’lı çocukların orta kulaklarında H. pylori varlığını 

ve EOM patogenezinde H. pylori’nin rolünün olabileceğini belirtmişlerdir. 
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Karlıdağ ve arkadaşları (36), PCR yöntemiyle yaptıkları çalışmada, EOM’lı 38 

hastadan alınan 55 efüzyon örneğinin 9 (%16.3)’unda pozitif sonuç bulmuşlardır. Çalışma 

sonuçlarının, H. pylori’nin EOM patogenezinde olası rolü üzerinde ilginç anlamları 

olabileceğini belirtmişlerdir. 

Yılmaz ve arkadaşları (37), 22 hastada yaptıkları çalışma sonucuna göre kültür ve 

PCR sonuçları birlikte değerlendirildiğinde 10 (%45) hastada H. pylori pozitifliği 

saptamışlardır. Aynı çalışmada normal otolojik bulguları olup kontrol grubunu oluşturan, 20 

çocukta pozitif bulgu oranı %10 olarak bulunmuştur. Yine aynı çalışmada, tonsil ve adenoid 

dokularında çalışma grubunda 16 (%73) hastada, kontrol grubunda da 9 (%45) hastada 

pozitif sonuç elde etmişlerdir. Sonuç olarak H. pylori’nin EOM patogenezinde ilişkisi 

olabileceğini ileri sürmüşlerdir. 

Ağırdır ve arkadaşları (38) yaptıkları çalışmada, EOM tanısı alan 45 hastanın, 

operasyon sırasında orta kulaktan parasentez sonrası mayi gelen 30 hastayı çalışma grubu, 

mayi gelmeyen 15 hastayı kontrol grubu olarak adlandırmışlardır. Kontrol grubunda 

parasentez sonrası orta kulak steril salin solüsyonu ile yıkanıp mayi aspire edilmiştir. 

Çalışma grubunda 20 (%66.6) hastada hızlı üreaz testiyle pozitif sonuç elde edilirken, 

kontrol grubunda hiçbir hastada pozitif sonuç alınamamıştır. Aynı çalışmada çalışma 

grubunda 10 (%33.3), kontrol grubunda 4 (%26.6) hastada adenoid dokularında pozitif 

sonuç elde etmişlerdir. Orta kulakta H. pylori varlığını ortaya koyarak EOM 

etyopatogenezinde rolünün olabileceğini belirtmişlerdir. 

Pitkaranta ve arkadaşları (34), rekürren AOM’lı 8 çocuğun 12 kulağından efüzyon 

mayi örneği toplamışlar ve kültür sonuçları ile hiçbir örnekte H. pylori tespit 

edememişlerdir. Rekürren AOM’lı çocukların orta kulak sıvılarında H. pylori 

kolonizasyonu gösteremediklerini belirtmişlerdir. 
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Morinaka ve arkadaşları (39), EOM’lı 15 hastada yaptığı çalışmada 12 (%80) 

hastada orta kulak efüzyon smearinde Gr(-) immünoaktif spiral organizmalar saptamışlardır. 

Aynı çalışmada 3 (%20) hastada hızlı üreaz testi ile pozitif sonuç elde etmişlerdir. EOM’lı 

hastaların orta kulak efüzyonlarında H. pylori’nin bulunabileceğini öne sürmüşlerdir. 

Bitar ve arkadaşları (40), EOM’lı 18 hastanın 28 orta kulak efüzyonunu inceleyip, 

kültür ve PCR sonuçlarına göre hiçbir hastada pozitif sonuç elde edemeyerek, H. pylori’nin 

orta kulakta bulunamayacağını ve çocuklarda orta kulak hastalığında rolü olmadığını 

belirtmişlerdir.  

Kutluhan ve arkadaşları (41), 38 KOM’lı hastanın orta kulak, mastoid antrum, östaki 

tüpü timpanik girişinden alınan biyopsi örneklerinin PCR ile incelemesi sonucu, mastoid 

antrum ve orta kulakta 3 (%7.9) hastada pozitif sonuç elde etmişlerdir. Hastaların östaki 

tüpü timpanik girişinden alınan örneklerde bakteri tespit edememişlerdir. Sonuç olarak orta 

kulakta H. pylori’nin saptanabileceğini belirtmişlerdir. 

Dağlı ve arkadaşlarının (42) yaptığı çalışmada ise, 41 KOM’lı hastanın orta kulak 

mukozasından alınan doku örneklerinin hızlı üreaz testi ile incelenmesi sonucu 22 (%53.6) 

hastada pozitif sonuç elde etmişlerdir. H. pylori ve kronik süpüratif OM arasında ilişki 

olabileceğini belirtmişlerdir. 

Bizim yaptığımız çalışmada ise, KOM’lı toplam 19 hastanın orta kulak 

mukozasından ve varsa kolesteatom dokularından doku örnekleri toplandı. Son 1 ay 

içerisinde proton pompa inhibitörleri, antiasitler, H2 reseptör blokörleri, bizmut içeren 

bileşikler ve/veya antibiyotik tedavisi almış hastalar, yapılacak testlerde hatalı sonuçlar 

vereceğinden çalışmamıza alınmadı. 19 KOM’lı örneğin 3 (%15.7)’ünde PCR ve hızlı üre 

nefes testi ile pozitif sonuç elde edildi. Orta kulaklarında pozitif sonuç elde ettiğimiz 3 

hastanın üre nefes testi sonuçlarının sadece bir tanesinde pozitif sonuç bulundu. Gaita 

antijeni testi sonucu ise hepsinde negatifti.  
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Son yıllarda, mide içeriğinin retrograd olarak özefagusa kaçışı sonucu oluşan 

gastroözefagial reflünün (GÖR), EOM etyolojisinde rolü olabileceği bildirilmektedir 

(3,5,19-30). Östakiyi kaplayan silyalı epitel hareketi, pH 4’ün altında inhibe olur ve 

mukosiliyer klirens bozulur. Asidik gastrik içeriğin nazofareks ve östaki mukozasında 

yaptığı inflamasyon, konjuge safra asidlerinin toksisitesi, gastrik enzimlerden özellikle 

pepsinin sebep olduğu proteolitik hasar, enflamasyon, ödem, siliyer hareketin inhibisyonu, 

östaki tüpünün ventilasyon ve mukosiliyer klirens fonksiyonlarını bozar. Bunun sonucunda 

nazofarenksteki bakterilerin ve H. pylori’nin orta kulağa reflü yoluyla geçiş yapıyor 

olabilir. Ancak KOM oluşumundaki mekanizmanın H. pylori’nin bakteriyel etkisine bağlı 

olduğunu iddia etmek için ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Belki de 

etyopatogenezde sadece asit reflüsünün yaptığı irritasyon rol oynamaktadır.  

H. pylori optimum motilitesini pH 5’de göstermekte ve çoğalması için optimal pH 

6’ya ihtiyaç duymaktadır. pH 4’ün altında ve pH 8’in üstünde motilitesini kaybetmekte, pH 

2.3-5 arasında ve pH 9’da gelişimi baskılanmaktadır (43). Cleyn ve arkadaşlarının (44) 

belirttiğine göre, H. pylori yaşamını sürdürebilmek için ürenin varlığında asidik bir 

çevreye ihtiyaç duymakta ve nötral pH’da canlılığını sürdürememektedir. Sjöström ve 

Larsson’un (45), belirttiğine göre pH 7’de bakteri üzerine toksik etki gözlenmiştir. 

Hastalarının tükrük örneklerinde aynı bireyde gün içinde değişik sonuçlar elde ettiklerini 

belirten Berloco ve arkadaşlarının (46) çalışmasında olduğu gibi, H. pylori’nin kendisine 

uygun olmayan non-asidik bir çevrede ancak geçici olarak bulunabilir. Bu süre içinde orta 

kulakta hastalık oluşturup oluşturamaması da ayrı bir tartşma konusudur. Kaldı ki Wezyk 

ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada (47), EOM’lı çocukların efüzyon sıvılarının pH’ı alkali 

bulunmuştur. 

Bir diğer tartışılması gereken husus, tanıda kullanılan testlerdir. Hiçbir test %100 

duyarlılık ve özgünlüğe ulaşamamaktadır (Tablo 1). Hızlı üreaz testi basit, ucuz ve hızlı bir 
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test olarak kabul edilir. Ancak ortamda bulunan H. pylori’nin konsantrasyonundan 

etkilenebilmektedir (6,12,18). Ayrıca ortamdaki üreaz pozitif bakterilere, proteus türleri, 

Klebsiella pneunomiae’ye bağlı olarak yanlış pozitif sonuçlarda alınabilir. Bitar ve 

arkadaşları (33), mide dışı asidik olmayan bölgelerde hızlı üreaz testinden, mide 

biyopsilerindeki gibi yüksek duyarlılık ve özgüllük beklenmemesi gerektiğini 

savunmuşlardır. PCR’da ölü bakterinin DNA’sı tespit edilebilmektedir. Çalışmalarda PCR 

ile tespit edilen belki de sadece ölü bakterinin DNA’sından başka bir şey değildir. Yalancı 

pozitif reaksiyonlar, duyarlılık ve özgüllük yüzdelerini düşürmektedir. En iyi tanı 

yöntemlerinden biri olduğu kabul edilen kültürün ise özgüllüğü %100 olsa da, bakteri 

üreme oranı düşüklüğü nedeni ile duyarlılığı diğer testlerden düşüktür (tablo 1). 

H. pylori’nin otitis media etyopatogenezindeki olası rolünü ortaya koymak için 

yapılan çalışmaların çoğu bizim çalışmamızda olduğu gibi kısıtlı sayıda örneklerle 

yapılmıştır. Üstelik bilimsel anlamda kontrol grubu oluşturan çalışmalarda yok denecek 

düzeydedir. Bu nedenlerle H. pylori’nin otitis media etyopatogenezindeki olası rolünü 

ortaya koymak için daha geniş çalışma grubuna ihtiyaç duyulmaktadır. 
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7. SONUÇLAR 

1.  19 KOM’lı örneğin 3 (%15.7)’ünde PCR ve hızlı üre nefes testi ile pozitif sonuç 

elde edildi. Orta kulaklarında pozitif sonuç elde edilen 3 hastanın üre nefes testi 

sonuçlarının sadece bir tanesinde pozitif sonuç bulundu. Gaita antijeni testi sonucu ise 

hepsinde negatifti.  

2.  KOM’lı hastaların orta kulaklarında H. pylori’nin varlığı PCR ve hızlı üreaz testi 

ile ortaya konulmuştur. Ancak orta kulakta H. pylori’nin bulunuşuyla, orta kulak 

hastalığına sebep olduğunu göstermek için ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Asidik 

gastrik içeriğin nazofareks ve östaki mukozasında yaptığı inflamasyon, safra asidlerinin 

toksisitesi, gastrik enzimlerden özellikle pepsinin sebep olduğu proteolitik hasar 

enflamasyon, ödem, siliyer hareketin inhibisyonu, östaki tüpünün ventilasyon ve 

mukosiliyer klirensinin bozulması gibi etkenler göz ardı edilmemelidir.  

3.  H. pylori’nin otitis media etyopatogenezindeki olası rolünü ortaya koymak için 

daha geniş çalışma grubuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sayede operasyon öncesi otitis 

media tedavisine H. pylori tedavisi de eklenebilecektir. 
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8. ÖZET 

Kronik otitis media (KOM) tüm dünyada sıkça görülen ve sosyal bir sorun olarak da 

değerlendirilen bir hastalıktır. Kişinin lisan gelişimini, iletişimini, kavrama yeteneğini ve 

okul başarısını etkileyebilmektedir (1). Helicobacter pylori (H. pylori) ise dünya nüfusunun 

yarıdan fazlasında görülen, kronik bir enfeksiyon hastalığının etyolojik ajanıdır. 

Gelişmekte olan ülkelerde bu oran %50-90 iken, gelişmiş ülkelerde %20-50’dir. 

Bu çalışmayla, KOM'lı hastaların orta kulaklarında H. pylori kolonizasyonu 

varlığını araştırarak, KOM etiyopatogenezinde olası rolünün tartışılması amaçlandı. 

Operasyon öncesi üre nefes testi ve gaita antijen testi ile hastalarda H. pylori varlığı 

araştırıldı. Kronik süpüratif otitis media tanılı hastaların, promontoryum 

mukozalarından, varsa kolesteatom dokularından forceps yardımıyla biyopsi alındı. 

Operasyon sırasında alınan materyallerde H. pylori tespiti PCR (Polimerase Chain 

Reaction) ve hızlı üreaz testi ile yapıldı. 

19 hastadan alınan doku örnekleri çalışmaya alındı. 19 KOM’lı örneğin 3 

(%15.7)’ünde pozitif sonuç elde edildi. Orta kulaklarında pozitif sonuç elde ettiğimiz 3 

hastanın üre nefes testi sonuçlarının sadece bir tanesinde pozitif sonuç bulundu. Gaita 

antijeni testi sonucu ise hepsinde negatifti.  

H. pylori’nin otitis media etyopatogenezindeki olası rolünü ortaya koymak için 

daha geniş çalışma grubuna ihtiyaç duyulmaktadır. 
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9. SUMMARY 

Chronic otitis media (COM), is frequently seen all over the world and it is also 

regarded as a social disease. It affects the language development, communication, 

understanding ability and school success of the individuals. Helicobacter pylori (H. pylori) 

is an etiological agent of an infectious disease that is seen more than half of the world 

population. This rate is 50-90% in developing countries while it is 20-50% in developed 

countries. 

In this study it was aimed to investigate the existence of H. pylori colonization in 

middle ear of the patients with COM and its possible role in COM etiopathogenesis. Before 

the operation some tests, such as urea breath test and stool antigen tests were done and the 

existence of H. pylori was investigated. From the patients with chronic suppurative otitis 

media, biopsy samples was taken from promontorium mucosal membrane and if exist, 

from cholesteatoma tissues by the help of forceps. From samples which was taken during 

the operation, H. pylori detection were performed by PCR (Polimerase Chain Reaction) 

and rapid urease test.  

Tissue samples taken from 19 patients, were included into the study. We detected 

positive results in 3 of the 19 patients with COM (15.7%). Only one of the urea breath test 

of the 3 patients that have positive result in middle ear positive result was found. Stool 

antigen test was negative for all subjects.  

Further study groups are needed to define the role of the H. pylori in otitis media 

etiopathogenesis. 
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