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  1. GİRİŞ 

         Östaki tüpünün (ÖT) fonksiyonları 3 ana grupta özetlenebilir. Birincisi orta 

kulak basıncının ayarlanması (regülasyon), ikincisi orta kulağı enfeksiyonlardan 

korumak (protektif), üçüncüsü orta kulak sekresyonlarının drenajı (klirens). Bu 

fonksiyonların bozulması ve özellikle protektif fonksiyonun bozulması otitlerin 

gelişmesinde daha önemlidir. Nazofarengeal patojenler orta kulağa ÖT arcılığı ile 

taşınırlar. Tubal yetmezlik otitis medianın patogenezini, süresini ve prognozunu da 

etkiler. Çocuklarda ve bebeklerde tüpün anatomik seyri nedeni ile erişkine göre farklı 

ve protektif fonksiyonu zayıftır (1). Bu nedenle tubanın fizyolojisi, anatomisi ve 

disfonksiyonları iyi analiz edilmeli ve anlaşılmalıdır.  

             ÖT disfonksiyonunun kronik otitis media (KOM) ve diğer orta kulak 

hastalıklarının etiyopatogenezinde rol oynadığı pek çok otör tarafından kabul 

edilmiştir (2). Kronik otitis mediada cerrahi tedavinin başarı şansı östaki tüpü 

fonksiyonları ile doğrudan ilişkilidir (3). Normal östaki tüpü fonksiyonlarına sahip 

hastalarda cerrahi başarı şansı belirgin olarak artmaktadır (3). Östaki tüpünün 

anatomik yerleşimi, çocuklarda ve yetişkinlerde açısı ve uzunluğunun farklı olması 

yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (1, 4). Literatürü gözden geçirdiğimizde yetişkin 

hastalarda KOM ile ÖT anatomisi (anatomik pozisyonda açı ve uzunluk) arasında 

ilişkiyi inceleyen radyolojik hiçbir çalışmaya rastlamadık.  

       Multiplanar Rekonstriksiyon (MPR) tekniği bir çeşit bilgisayarlı tomografi için 

görüntüleme tekniğidir. Bu teknik bize ÖT’nün anatomik özellikleri ile ortaya koyan 

net görüntüler sunar. Dolayısı ile bu teknik histopatolojik çalışmalara gerek kalmadan 

ÖT’nün anatomik özelliklerini açık bir şekilde değerlendirmemize yarar (5).  

         KOM nedeniyle opere olmuş 171 hasta ve 74 sağlıklı yetişkin hasta çalışmaya 

dâhil edildi. Retrospektif olarak incelenen hastaların temporal tomografileri MPR 

tekniği ile değerlendirildi. Yetişkin KOM’lu hastalar ile sağlıklı hastaların Östaki 

Tüpü uzunluğu (ÖTu) ve açısını (ÖTa) karşılaştırarak KOM ile ÖT anatomisi 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Kulak Anatomisi 

     Temporal kemik kafanın lateral yüzünde yer alan, işitme ve denge sisteminin 

periferik bölümlerini içeren karmaşık anatomiye sahip kranial kemiktir. 

2.1.1. Temporal kemik 

              Temporal kemik, yerleşimi, şekli, fonksiyonları, barındırdığı anatomik 

yapılar nedeni ile anatomistlerin ilgisini çekmiştir. Beş ayrı kranial ve fasial kemik ile 

eklem yaparken, içerisinden birçok nöral ve vasküler yapıların geçtiği foramenleri ve 

açıklıkları içerir (Şekil 2.1.). Üstte pariyetal, önde sfenoid, arkada oksipital ve 

anterolateralde zigomatik kemik ile komşuluk yapar. Aynı zamanda vestibüler, 

koklear ve fasial sinir, internal karotis arter kanalını, sigmoid sinüs ve juguler bulbus 

gibi önemli yapıları barındırır (6).   

      Temporal kemik Skuamöz, Petröz, Mastoid, Timpanik parçalardan oluşmuştur. 

Temporal kemikle ilgili patolojilerin iyi anlaşılması ve cerrahi girişimlerin güvenle 

yapılabilmesi için, temporal kemiğin karmaşık anatomisinin doğru ve iyi biçimde 

anlaşılması gerekir (7). 

 

Şekil 2.1. Temporal Kemiğin Dıştan Görünümü (8). 
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             Mastoid Parça Temporal kemiğin arka ve üst kısmında yer alan en büyük 

parçasıdır. Mastoid kemik pnömatizasyonuna göre üç tipe ayrılır: Pnömatik tip, 

Diploik tip, Sklerotik tip (9). Petröz parça, içerisinde labirent, internal karotid kanal, 

vestibülokoklear sinir gibi yapıları bulunur (10). Timpanik parça dış kulak yolunun ön 

ve alt duvarıyla arka duvarının bir kısmını oluşturur. Mastoid pnömatizasyonu 

antrumdan çevreye doğru yayılır. Pnömatizasyon skuamöz ve petröz kemiklere de 

yayılır. Bu iki kemik birbirinden petroskuamoz lamina ile ayrılmıştır. Bu lamina 

zamanla kaybolur, ancak bazen bu lamina yerinde kalarak bu iki kemiği birbirinden 

ayırır. Buna Körner septumu denir. Petröz kemiğin arka üst kısmında meatus akustikus 

internusun deliği olan porus akustikus internus bulunur. Buradan n. fasialis, n. 

kohlearis, n. vestibularis superior ve n. vestibularis inferior geçer. Bu deliğin arka 

kısmında fossa subarkuata adı verilen küçük bir çukur alan vardır. Bu çukur alana 

apertura eksterna aquaduktus vestibuli açılır. 

2.1.2 Dış Kulak              

              Dış kulak yolu kulak kepçesi ve dış kulak yolundan oluşur. Kulak kepçesi 

perikondrium ve deri ile örtülü ince elastik kıkırdaktan oluşan ses toplayıcı bir 

organdır. Timpan membran DKY’nin sonunda orta kulak boşluğunu DKY’den ayıran 

bir perdedir. Kalınlığı 0,1 mm, uzunluğu 10-11 mm ve genişliği 8-9 mm’dir. Orta 

kulağın dış duvarının büyük bir kısmını yapar. Zar üst kısmı daha gevşektir ve ‘‘pars 

flaccid (Shrapnell zarı)” , timpanik halkada yer alan gergin kısım ise “pars tensa” adını 

alır. Bu iki parça gerginlik farklarından başka histolojik olarak da birbirinden farklıdır. 

Pars tensada bulunan fibröz tabaka, pars flaksidada yoktur. 

2.1.3. Orta kulak 

        Orta kulak, timpan membran ile iç kulak arasına yerleşmiş, yüzeyi mukoza ile 

örtülü, hava içeren düzensiz bir boşluktur. Ses dalgalarının iç kulağa iletilmesinde 

görev alır. ÖT ile dış ortama ve aditus yolu ile de mastoidin havalı hücrelerine açılır. 

Orta kulak gelişmesi doğumda tamamlanmış bulunmaktadır. Orta kulak boşluğu 

aşağıdaki bölgeleri mevcuttur: Epitimpanum (Attik), kemikçiklerin büyük kısmı bu 

bölümde yer alır. Malleus başı, inkusun gövdesi burada bulunur. Primer ve akkiz 

kolesteatomların yaygın olarak bu bölgede yerleşir. (10). Mezotimpanum, kulak 

zarının hemen medialindeki kısmıdır. Mezotimpaniumun ön duvarına üstte ÖT’nin 
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timpanik orifisi açılır ve altta ise karotis kanalının kemik kılıfı bulunur.  

Hipotimpanum,  timpanik sulkusun altında kalan bölümüdür. Antrum, Aditus ad 

antrum ve Mastoid hücreler diğer orta kulak yapılarıdır (11, 12). Orta kulak 

boşluğunun sınırlarını şu şekilde özetleyebiliriz: Tavanını tegmen timpani, tabanını ise 

hipotimpanik reses oluşturur. Alt ön kısımda A. Karotis interna, alt arka da ise Bulbus 

vena jugularis  ile komşudur (10, 13).  Ön duvarda İnternal karotis arterin yaptığı 

çıkıntı, ÖT, Tensor Timpani (TT) kası bulunur. İç duvarda kokleanın bazal kıvrımının 

yan duvarının yaptığı kabarıklık promontoryum vardır. Arka duvar mastoid ile 

ilişkilidir. 

            Orta kulak kemikçiklerinin en büyüğü malleusdur. Timpan membran ile ilişkisi 

vardır. Kemikcikler fetal hayatın altıncı ayında gelişimini tamamlar. Malleus ile stapes 

arasında inkus vardır. İnkus posterior ligament ile fossa inkudise, süperior ligament ile 

epitimpanik resese tespit edilir. İncus korpusu, malleus başı ile eklem yapar. Uzun 

kolun Processus lentikülarisi stapes başı ile eklem yapar. Kısa kolu fossa inkudise 

yerleşir (10, 13, 14). Stapes baş, iki krus ve tabandan oluşur. Arka krusuna  stapes 

kasının tendonu yapışır. (10, 13, 14). Stapes tabanı oval pencereye oturur.  

2.1.4. İç kulak 

             Temporal kemiğin petröz parçası içinde yer alır. Yuvarlak ve oval pencere ile 

orta kulak ile koklear ve vestibüler akuaduktuslar aracılığı ile kafa içi ile bağlantılıdır. 

Kemik labirent koklea, vestibül, semisirküler kanalları içerir. Membranöz ve kemik 

labirent arasında perilenf, membranöz labirent içinde ise endolenf bulunur. Koklea 

modiolus etrafına sarılı olarak bulunan 1-2 mm çapında, 30 mm uzunluğunda kemik 

bir tüptür. (13). Korti organı işitmeden sorumlu olup, baziler membranın üzerinde yer 

alır.  

2.2 Östaki Tüpü 

           Bluestone 2005’te  Amerikada yayınladığı östaki ilgili kitabının giriş bölümün 

başında şöyle yazar: Östaki tüpünün yapısı ve fonksiyonlarını bilmek, otitis media 

etyopatogenezini anlamak için önemlidir (1).  

           İtalyan anatomist Bartholommeus Eustachius tarafından 1562 yılında yazdığı 

‘‘Epistola de Auditus Organis’’ kitabında anotomik bir yapı olarak tarif etmiş. Östaki 

tüpünün fonksiyonları ile birlikte tıp çevrelerine ilk kez tanıtımı 1666-1723 yılları 
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arasında yasamış anatomist Antonio Maria Valsalva tarafından yapılmış ve bu 

anatomik yapıya 1704’te yayınladığı ‘‘De Aure Humana Tractatus’’ kitabında östaki 

tüpü-Tuba Eustachii adı verilmiştir (15). Buna karşılık Singer gibi bazı yazarlar 

Spartalı Alcmaeon’un M.Ö. 500 yıllarında tüpü keşfettiğini; hatta Aristo’nun (M.Ö. 

384- 322) yazılarında onu refere ettiğini ileri sürmüşlerdir (16) .  

            1853’te Toynbee tüpün istirahatte kapalı olduğunu ve yutma hereketi sırasında 

açılarak orta kulaktaki basıncı eşitlediğini bulmuştur. 1857’de patolojik kulaklarla 

ilgili yaptığı bir çalışmasını ‘‘A Descriptive Catalogue of Preparations Illustrative of 

the Disease of the Ear ’’ adlı eserinde yayınlamış. Ve 1860’ta ‘‘Kulak Hastalıkları’’ 

adlı kitabını yazmış (17). 1883’te Adam Politzer (1835-1920) tüpün bir yumuşak ve 

bir de kemik bölümü olduğunu vurgulamış, orta kulağa pozitif basıncın uygulandığı 

inflasyon tekniğini ‘‘ politzerizasyon’’ tarif etmiştir  (1). 

 2.2.1 Östaki Tüpünün Anatomisi, Embiryolojisi ve Histolojisi 

            Östaki tüpü, kıkırdak ve kemik olmak üzere iki bölümden oluşan, yumuşak 

doku ve kaslar ile çevrili, anterior, inferior ve medial doğrultuda seyreden anatomik 

bir yapıdır. Kıkırdaktan oluşan konik parça 20- 25 mm uzunluğunda, kollabe olabilir 

bir yapıdadır. Alt konkanın 1,25 cm arkasından ve biraz aşağısından nazofarenks 

bölgesine açılır. Kıkırdak kısmın nazofarenkse açıldığı yerde oluşturduğu 10-15 mm 

yüksekliğindeki çıkıntıya torus tubarius adı verilir ve kıkırdağı örten yumuşak doku 

nedeniyle ortaya çıkar. Kıkırdak kısım dinlenme halinde kapalı iken yutkunma, 

hapşırma, esneme ile veya Valsalva manevrası ile açılır ve bir valv mekanizmasını 

anımsatır. Kemik yapıdaki konik parça kısmı ise temporal kemik petröz parçası 

yerleşimli, uzunluğu 11-14 mm’dir. 

            Kemik kısım kıkırdak kanalın aksine devamlı açıktır ve orta kulakta timpanik 

kavitenin tabanından 4 mm yukarıya, protimpanuma, açılmaktadır. İstmus ise 1-2 mm 

uzunluğunda ve 0,6-1,2 mm çapında yüzük seklindeki kıkırdak kısmın en uç 

bölgesidir. Doğumda ve 7 yasına kadar östaki tüpü horizontal seyirli iken, büyüme ile 

birlikte horizontal plan ile açısı yaklaşık 45° olur ve yetişkin pozisyonuna gelir. Östaki 

tüpünün kemik kısımları ile kıkırdak kısımları istmusta yaklaşık 160º’lik bir açı yapar. 

(18). Erişkinlerde ÖT nazofarenksten timpanik orifise düz bir çizgide ilerlemez, hafif 

kıvrımlı, ters S şeklinde ilerler (19). İnfantlarda ise östaki seyrinin horizontal düzleme 



 

6 

yakın olması, kemik kıkırdak birleşim yerinde ek bir açılanma gözlemlenmemesi 

nazofarengeal reflüyü kolaylaştırmaktadır (20) (Şekil 2.2).   Östaki tüpünün lümeni 

üçgen seklinde olup orta kulağa açıldığı anterior mezotimpanumda açıklığı 2x5 mm, 

istmusta 1x2 mm ve nazofarenkse açılan kıkırdak uçta ise 2x8 mm kadardır.  Östaki 

tüpü internal maksiller arterin derin auriküler dallarından, asendan farengeal arterden 

ve asendan palatin arterden beslenir. Venöz dolaşım; farengeal ve pterigoid pleksusa 

boşalırken lenfatiklerini retrofarengeal lenf nodları oluşturur. Erişkin östaki tüpünün 

uzunluğu literatürde 31-38 mm aralığında rapor edilmiştir (19).  

 

 

Şekil 2.2. İnfant ve erişkin östaki tüpü farklı açılanması (1, 21)  

             İstirahat halinde östaki tüpünü kapalı tutan pasif mekanizmalar; tubal 

kıkırdağın elastikliği, çevre dokuların yaptığı basınç ve karşılıklı gelen müköz 

membranların kapiller çekimidir. Normal fizyolojik şartlarda kıkırdak parçanın lümeni 

iki şekilde açılmaktadır: pasif olarak pozitif orta kulak basıncı ile; aktif olarak 

paratubal kasların kasılması ile. 

            Östaki tüpü embriyolojik olarak timpanik boşluk ile birlikte endodermden 

köken alır. Birinci farengeal cebin tubotimpanik çukur adı verilen distal parçası 

genişleyerek primitif timpanik boşluğu oluştururken, proksimal parçası dar olarak 
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kalır ve östaki tüpünü oluşturur (22). Fetusta östaki tüpü gelişimini 16. ve 28 haftalar 

arasında oluşmakta ve kartilaj lümenin gelişimi büyük ölçüde tamamlanmaktadır(4).                

Östaki tüpünün nazofarenkse bakan ucunda silyalı yalancı çok katlı silindirik epitel, 

timpanik kaviteye bakan ucunda ise silyalı basit silindirik epitel ile döşelidir. 

Nazofarenkse komşu kısımlarda silyalı hücreler ve goblet hücreleri sayıca fazla 

miktardadır. Öztürk ve arkadaşları pediatrik örneklerde posterior duvarın mukozal 

yüzeyinin anterior duvardan daha uzun olduğunu ve erişkinlere göre daha fazla sayıda 

mukozal cepler içerdiğini bildirmişlerdir (23) (Şekil 2.3.). 

  

Şekil 2.3.’te ilk resimde 1 yaşında kız bebeğin östaki tüpünün vertikal kesilmiş 

histolojik kesiti görülüyor. Mukoza cepler (MF) siyah oklarla işaret edilmiş. L-ÖT 

lümeni; LL-ÖT kartilajının lateral laminası; ML-ÖT kartilajının medial laminası; 

TVPM- Tensor Veli Palatina Kası; OF- Ostman yağlı dokusu; PW-ÖT posterior  

duvarı; AW-ÖT  anterior duvarı. İkinci Resimde 88 yaşında bayan hastanın vertikal 

kesilmiş histolojik kesiti görülüyor. Mukozal cepler (mikroturbinate) 

görülmemektedir (23). 

 

             Östaki tüpünün anatomik özellikleri ve paratubal yapılarla olan pozisyonel 

ilişkisi üç boyutlu bilgisayar çalışmalar ile incelenmiştir (24, 25). Östaki tüpü kıkırdak, 

bileşke ve kemik olmak üzere 3 parçaya ayrılabilir. Kıkırdak parça proksimaldedir ve 

nazofarenkse açılır. Bu parça, transvers plan ile 30º- 40º, sagittal plan ile 45º açı 

yapmaktadır. Ostman yağ dokusu östaki tüpü kartilaj kısmı inferolateralinde yer alan 
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yağ dokusudur, östaki tüpü kapanmasında yardımcı olur. Hacmi doğumdan sonra 

puberteye kadar artmaktadır (19). 

            Östaki tüpünün en dar bölgesi istmusdur. Üç boyutlu bir temporal kemik 

çalışmasında istmusun kıkırdak parçasının distal ucunda olduğu gösterilmiştir (24). 

Östaki tüpünün istmus bölgesi, östaki tüpünün fizyolojik savunma fonksiyonunun 

önemli bir komponentidir. 

          Tuba östaki normalde kapalıdır. Ama çiğneme, yutma veya hapşırma sırasında 

açılır. Tuba östaki ağzının kapanması pasif olarak gerçekleşir. ÖT’nün açılıp 

kapanmasını kontrol eden nöronal bir arkın olduğu düşünülmektedir. Timpanik 

kavitede yer alan baroreseptörler ve kemoreseptörlerde oluşan uyarı timpanik pleksus 

aracılığı ile medullaya iletilir. Medullada yer alan Nucleus Solitorius’ta işlenen 

bilgiler, Nucleus Ambiguus ve trigeminal motor nukleusa gönderilir. Burdan çıkan 

uyarılar Tensor Veli Palatini ve Levetor Veli Palatini kasını uyarır ve ÖT açılır. 

           Tuba östakinin innervasyonu IX. kraniyal sinirden kaynaklanan timpanik 

pleksustan olur. Sekonder parasempatik inervasyon ise sfenopalatin gangliondan 

vidian sinir yoluyla olmaktadır. Korda timpani, lateral duvarı innerve eder. Tensör veli 

palatini kası ise X. kraniyal sinirden motor lifler alır (26).  

 2.2.2. Östaki Tüpü Kasları 

            Klasik olarak östaki tüpü ile ilişkisinden söz edilen 4 kas mevcuttur. Paratubal 

kaslar adı verilen bu kaslar tensör veli palatini, levator veli palatini, tensor timpani ve 

salfingofaringeus kaslarıdır. 

Tensor Veli Palatini Kası 

             Östaki tüpünün aktif olarak açılmasını birincil olarak bu kas sağlar. Lateral 

ve medial parça olmak üzere iki parçadan oluşur. Medial parça bazı kaynaklarda m. 

dilatator tubae olarak adlandırılır ve kas kasıldığında tubal kıkırdağın lateral lamelini 

inferiora doğru çekerek östaki tüpünü açar (27-30). Tensor veli palatini kası 

yutkunma, esneme hareketleri ve mandibula hareketleri ile aktive edilir. Kasın 

sinirsel uyarımı trigeminal sinirin mandibular dalı ile olur. 
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Levator Veli Palatini Kası 

             Temporal kemik petröz apeksin alt yüzünden ve östaki tüpünün medial 

kıkırdak laminasından köken alıp östaki tüpüne paralel olarak inferiora doğru ilerler 

ve yumuşak damak aponevrozunda sonlanır (Şekil 2.4.). Kasıldığında tüpün 

nazofarenkse açılan ağzı ile kıkırdak parçasının bir bölümünü genişletip tüpü yukarı 

doğru kaldırır. Bu iş tek başına tüpün dilatasyonu için yeterli değildir ancak tensor veli 

palatini kasının östaki tüpünü etkin biçimde açmasına katkı sağlar. Levatör Veli 

Palatini kası vagal sinirin farengeal pleksusu yolu ile inerve olur (31). 

Salpingofaringeus Kası 

            Östaki tüpünün medial kıkırdağının inferiorundan köken alarak farenks arka 

duvarı ile tiroid kıkırdak superior kornusuna bağlanır. İnsanlarda genelde fonksiyon 

görmeyen bir kastır ve nadiren tam olarak gelişir(31). 

 

Şekil 2.4. A: Östaki tüpü ve orta kulağın tam diseke edilmiş çizimi. B: Tensor veli 

palatini kasının lateral ve medial (dilator tubae) parçalarının östaki tüpü lateral duvarı 

ile ilskisi gösterilmiştir. C- kohlea; EAC-dış kulak kanalı; I- inkus; M- mastoid; Ma- 

malleus; S- stapes; SC- semsirküler kanallar; TM- timpanik membran (32). 
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Tensor Timpani Kası 

               Tensor timpani kası, östaki tüpü üzerinde kemik bir kanalda yer alır ve bu 

kasın tendonu orta kulağı geçerek malleus boynuna yapışır. Yapısında tensor veli 

palatini kasının iç parçasına ait bazı lifler içeren bu kas da trigeminal sinirin 

mandibuler dalı ile uyarılır. 

 

2.2.3. Östaki Tüpünün Fizyolojisi 

            Östaki tüpünün üç ana fonksiyonu mevcuttur. 

            Koruma: Nazofarengeal sekresyon ve basınç değişikliklerine karşı orta kulak 

boşluğuna ve mastoid hücrelere patojenik ajanların girmesini engellemesidir. 

Gastroözefageal reflü materyalinin engellenmesi, konuşma sırasında kendi sesimizin 

blokajı, ani gaz değişimleri de koruma fonksiyonlarının içerisinde sayılır. Koruma 

fonksiyonu temel olarak kıkırdak kısmın kapalı kalması sayesinde yerine getirilir. 

Östaki tüpü, kasların kasılması yolu ile aktif olarak açıldığında, Ostmann’ın yağ kitlesi 

adı verilen yağlı gözeli doku, tüpün açılmasını sınırlayarak, ventilasyon esnasında 

koruma fonksiyonunun devam etmesini sağlar (33).  

             Kıkırdağın anatomik yapısı ve kalitesi koruma fonksiyonunda önemlidir. 

Kıkırdağın medial laminasının kısa olduğu vakalarda nazofarenksteki inflamasyonun 

ÖT lümenine çok rahat etki edebileceği düşünülmektedir. İyi gelişen ÖT medial 

laminasının Rosenmüller fossada oluşacak bir inflamasyona karşı koruma sağlayacağı 

bildirilmektedir (34).  

           Orta kulak ve mastoid hücreleri fizyolojik hava yastığı görevi yaparak ÖT açık 

olduğunda da Timpanik kaviteye reflüyü engelller. Ayrıca immünolojik mekanizmalar 

da koruma fonsiyonuna yardım eder.  

           Literatürde değişik kaynaklarda yetişkin ÖTu 31-38 mm olarak verilmiştir (35). 

Yetişkin ÖT posterior üçte biri (11-14 mm) kemik, anterior üçte ikisi ise kıkırdak (20- 

25 mm ) bölümden oluşmuştur (35). Çocuklarda ÖT daha kısa ve daha geniştir. 

Ishijima ve arkadaşları 3 aylık infantların tubal uzunluklarını 21,1 mm 

yetişkinlerinkini ise 37 mm olarak bulmuşlar. İnfantlarda kemik ile kartilaj östaki 

hemen hemen aynı düzlemde iken, erşkinlerde kartilaj bölümün kemik bölümden daha 

aşağı ve dışa doğru şekilde açılandığı gözlemlenmiştir (25). Bu nedenle timpanik 

kaviteye reflünün daha sık olabileceği anlamına gelir. (36). ÖT’nün uzunluğu, 

genişliği, açısı koruma fonsiyonlarına etki eden diğer faktörlerden birisidir.   
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Çizelge 2.1. Çocuk/ infant Östaki Tüpü ile Yetişkin Östaki Tüpü arasındaki gelişimsel 

farklılıklar (1, 37). 

Anatomik özellik Yetişkinlerle 

karşılaştırıldığında 

İnfantlarda 

Kaynak 

Östaki tüpü uzunluğu Daha kısa Sadler-Kimes et al 1989; (38),  

Ishijima et al, 2000(25)  

Kemik tuba ile kartilaj tuba 

arsındakı açı 

10º-45 º Proctor, 1973(4) 

Kartilaj hacmi Daha az Takasaki et al, 2000(39) 

TVP ile kartilaj arasındaki açı Değişken Swarts and Rood, 1993 (40); Suzuki et 

al, 2003 (41) 

Kartilaj hücre dansitesi Daha fazla Yamaguchi et al, 1990(42) 

Menteşe bölgesinde elastin lif 

miktarı 

Daha az Matsune et al, 1993 

Ostman yağ dokusu Daha az Aoki et al, 1994 (43); Orita et al , 

2002 (44); Orita et al, 2003(45) 

Lümende  salgı bezi oranı Değişken tipte  Orita et al, 2002(44) 

Lümen alanı Daha az Kitajiri et al, 1987 (46); Suzuki et al, 

1998(47); Ishijima et al, 2002(48) 

Orta kulak hacmi Daha küçük Ikui et al, 2000(49) 

 

        Klirens (Temizleme): Bauer, orta kulağa damlattığı metilen mavisini 

nazofarenkste gözlemlemiş bunun östaki tüpünün klirensi sayesinde olduğunu 

bildirmişti. Klirens orta kulaktaki sekresyonların mukosiliyer sistem ve muskuler 

temizleme ile nazofarenkse doğru atılmasıdır. Mukosiliyersistem temizleme görevini 

dakikada 0,7-1,1 mm hızla yerine getirir. Bu radyoizotopik yöntemle yapılan bir 

çalışmayla ortaya konmuş (50). Öztürk ve arkadaşları yaptığı bir çalışmada çocuklarla 

yetişkin kadavlardan elde ettiği ÖT spesimenlerini histolojik olarak incelemiş. 

Çocuklarda posteior duvarda yetişkinlere nazaran daha fazla mukozal katlantıların 

olduğu ve bu yapıların mikroturbinatlar gibi çalışıp klirense ve korumaya yardımcı 

olduğunu bildirmişlerdir (23) (Şekil 2.3.).  Ayrıca yapılan bir çalışmada siliyer 

aktivitesi normal olan kulaklarda timpaoplasti ameliyatının başarı şansının yüksek 

olduğu gösterilmiş (51).  

         Bir diğer temizleme yöntemi ise müsküler temizlemedir. Orta kulakta sekresyon 

oluştuktan sonra sıvı ÖT aktif olarak açılır ve sıvı ÖT lümenine dolar, kas aktivitesi 
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azaldığında tüp pasif olarak kapanmaya başlar. Önce kıkrdağın lümeni ardından 

proksimali kapanmaya başlar, böylelikle eksuda nazofarenkse boşalır. Düşük 

vizkoziteli ve yüksek hacimli sıvılar müsküler temizleme ile temizlenirken, yüksek 

vizkoziteli sıvılar hem siliyer hem de müsküler klirens ile temizlenmektedir (52). 

        Ventilasyon (Basınç regülasyonu): Timpanik kavitenin dış ortam ile direk 

teması yoktur. ÖT orta kulak basıncının atmosferik basınca göre dengelenmesini 

sağlamaktadır. TVP kasının ÖT fonksiyonuna oldukça etkili olduğu yapılan 

çalışmalarla gösterilmiştir. Bir çalışmada TVP kasına botulinum toksini enjekte 

edilmiş ve östaki tüpü orifisinin açılmadığı görülmüş (53).  Başka bir çalışmada 

Trigeminal sinirin elektriksel olarak uyarılmasıyla ÖT’nün açıldığı görülmüş (54). 

Başka bir çalışmada Cantekin ve arkadaşları LVP kasının çıkarılmasına rağmen 

ÖT’nün açılabildiğine göstermişler (55). Başka bir deneysel çalışmada ÖT’nün 

açılmasında asıl rolün kaslarda olduğu, ÖTD’da kıkırdak dokusunun elstikiyetinin ise 

çok anlamlı olmadığı belirtilmiş (56).  

          ÖT normal koşullarda ve normal basınç altında 0,4 saniye açık kalır. Bu sürede 

1-2 µl hava geçişi sağlanır,bu siklus gün içerisinde yaklaşık bin kez tekrarlanır (57).  

Adam Politzer tarafından tanımlanan ‘‘ Hydrops ex Vacuo ’’ teorisine göre orta kulak 

havalanması için ÖT’ ne İhtiyaç vardır. ÖT iyi çalışmadığı zaman orta kulakta çeşitli 

hastalıkları oluşabileceğini bildirmiştir.  

         Erişkin ve pediatik ÖT’nün fonksiyonelliği bir birinden farklıdır. Çocuklardaki 

orta kulak negatif basıncı erişkinlere göre daha az eşitlenebilmektedir. ÖT yaş 

büyüdükçe gelişir ve orta kulak hastalıklarının sıklığı da azalır. Ancak ileri yaşlarda 

kıkırdakda oluşan kalsifikasyon ve TVP kasında gözlenen atrofik değişiklikler 

neticesinde ÖTD’nın sıklığı da artmaktadır (57).  

2.2.4. Orta Kulak Basıncının ve Östaki Tüp Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi 

             Orta kulak basıncı ve östaki tüp fonksiyonları hakkında hekime timpanik 

membranın otoskopik muayene bulguları ipucu verebilir. Timpanik membrandaki 

matlaşma, retraksiyon ya da hava-sıvı seviyesi orta kulak basıncında bozulma ve östaki 

tüpü disfonksiyonunu akla getirebilir. Östaki tüp disfonksiyonu olan hastaların 

sorgulamasında, kulakta dolgunluk, ağrı, kulak çınlaması, seslerin derinden gelmesi, 

işitme azlığı, kendi sesinin kafasının içinde yankılanması gibi yakınmalar olabilir. 

Ayrıca anatomik obstrüksiyonun varlığını araştırmak için direkt veya indirekt olarak 

yapılan nazofarenks muayenesi ile adenoid hipertrofisi, mukozal ödem ya da tümöral 
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kitle gibi nedenler tespit edilebilir. Östaki tüp lümeni istmustan geçebilecek 0,4-1,0 

mm’lik fiberoptik endoskoplar ile incelenebilir ancak bu optiklerin rezolüsyonu 

sınırlıdır.  

              Östaki tüpünün fonksiyonlarını değerlendirmek için ise muayene bulgularına 

ek olarak kullanılan kantitatif veya kalitatif yöntemler mevcuttur.  Östaki Tüpü 

Fonksiyonunun Kantitatif Yöntemler ile Değerlendirilmesi Valsalva Manevrası, 

Toynbee Testi, Östaki Tüp Kateterizasyonu ile yapılmaktadır.  Orta Kulak Basıncının 

ve Östaki Tüpü Fonksiyonunun Kalitatif Yöntemler ile Değerlendirilmesi ise 

Timpanogram, Sonotubometri gibi testlerle yapılmaktadır (35). 

 

2.2.5. Östaki Tüp Disfonksiyonunun (ÖTD) Patofizyolojisi ve Sonuçları 

               ÖTD orta kulak hastalıklarının patogenezinde önemli rol oynar. Östaki 

tüpünün üç ana fonksiyonu olan ventilasyon, koruma, klirens fonksiyonlarından 

birinde veya birkaçında fonksiyon bozukluğu olduğunda östaki tüp disfonksiyonundan 

söz edilir. Obstrüktif ÖTD’de obstrüksiyonun nedeni mekanik veya fonksiyonel 

olabilir. Mekanik obstrüksiyon alerji, gastrik sıvı reflüsü veya akut/ kronik 

enfeksiyona bağlı olarak gelişen mukozal enflamasyon gibi intralüminal faktörler ile 

intrinsik veya lümenin dıştan basılmasına bağlı olarak ekstrinsik olabilir (58). 

Ekstrinsik obstrüksiyon hastanın supin yatışındaki gibi fizyolojik olabileceği gibi 

neoplazm veya adenoid vegetasyon gibi bir kitle lezyonu tarafından da oluşturulabilir 

(58).  

            Fonksiyonel obstrüksiyonda östaki tüpünde açılma mekanizmasının 

bozukluğu söz konusudur. 

  Artmış tubal komplians (elastin dansitesi az, sertliği kaybolmus, kollabe   

tubal kartilaj, Ostmann’ın yağ dokusu hacim olarak küçük) 

 Anormal aktif açılma mekanizması (onarılmıs/onarılmamıs yarık damak) 

 Tensor Veli Palatini kasında aktivite kaybı veya atrofi (tümör invazyonu, 

cerrrahi veya travma sonucu tensor veli palatini kasında aktivite kaybı veya 

trigeminal sinir hasarlanması) 

           Östaki tüp disfonksiyonunun aşağıdaki otolojik hastalıklar ile direkt olarak 

ilişkili olduğu yapılan çalısmalar ile gösterilmiştir(59): 

 Efüzyonlu otitis media , 

  Rekürren akut otitis media 
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  Otitis medianın eşlik ettiği veya etmediği timpan membran  

perforasyonları, 

  Kronik süpüratif otitis media, 

  Timpan membranda atelektazi ve retraksiyon cebi oluşumu, 

  Sekonder kolesteatom 

 

2.3. Kronik Otitis Media  

2.3.1.Tanım 

          KOM, TM perforasyonu, intermittan kulak akıntısı ve genellikle iletim tipi 

işitme kaybı (İTİK) ile karakterize olan orta kulağın ve mastoidin enflamasyonu ve 

uzun süreli enfeksiyonudur. Genellikle medikal tedavilere rağmen üç aydır devam 

eden süpüratif akıntılı otitis medialar KOM olarak kabul edilirler. 

2.3.2 Risk Faktörleri 

           KOM yetersiz tedavi sonucunda akut otitin bir sekeli olarak kabul edilmekte ve 

pek çok ülkede ve özellikle ülkemizde de sık görülen sosyal bir sorun olarak 

değerlendirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, KOM tedaviyle iyileşebilecek 

bir işitme kaybına yol açması bakımından önemlidir. İnsidansı %14-62, prevalans ise 

%2-52 arasında değişebilmektedir. Bu sonuçlar yaş, ırk, cinsiyet, etnik köken, 

sosyoekonomik faktörler, muayene sıklığı, mevsimsel özellikler, tanı yöntemi ve 

kriterleri, izleme süresi ve analiz yöntemleri nedeniyle çoğu kez farklı çıkmaktadır (3). 

            Genel olarak kronik ve rekürren otit risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir; 

erkek cinsiyet, beyaz ırk, küçük yaş grubu, ilk otit atağının ilk altı ayda ortaya çıkması, 

sigara içilen ortamda bulunma, orta kulak hastalığına ait aile anamnezi ile ailesel veya 

kişisel allerji hikâyesidir. Anne sütü ile beslenme hem KOM hem de rekürren otitis 

media (OM) için bir koruyucu faktördür. KOM için diğer risk faktörleri biberonla 

beslenme, bilateral OM, geçirilmiş OM hikâyesi ve nazal obstrüksiyondur (60). 

 

2.3.3. Patogenez 

            KOM etyopatogenezinde birçok genetik, çevresel ve bünyesel faktör rol oynar. 

Otitis mediaların kronikleşmesinde birçok bilinen ve bilinmeyen karmaşık süreçler 

vardır. Akut, rekürren ve efüzyonlu otitler KOM’un öncülleridir. Yaşamın ilk iki 

yılında immün sistem gelişmesini tamamlamadığı için AOM ve SOM sık görülür. 

Bunların bir kısmı rekürren OM ve KOM’a gidiş gösterebilir. Orta kulak 
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enfeksiyonları siliyer aktiviteyi etkileyerek, mukozada metaplazik değişikliklerin 

oluşmasına neden olur. Ayrıca vücud direncini etkileyen hastalıklar (diyebetes 

mellitus, kronik hastalıklar, immün sistem bozuklukları), beslenme bozuklukları, 

alerji, nazofarinksteki hipertrofik lenfoid dokunun varlığı, kraniofasial 

malformasyonların varlığı, AOM ve SOM’un yetersiz ve uygun olmayan tedavisi bu 

süreci kolaylaştıran bireysel faktörlerdir. Bunun dışında etkenin virülansı da etkilidir. 

Son yıllarda gastroözefageal reflü ve helicobacter pylori enfeksiyonu da etyolojide 

şuçlanmaktadır (61).  

  2.3.4 KOM gelişiminde ÖT’nün rolü  

           Bu faktörler dışında OM kronikleşmesinde büyük önemi olan iki lokal faktör 

de ÖT ve mastoidin durumudur. ÖT’nin orta kulağı ventile etme fonksiyonunun 

kitlesel, bakteriyel, viral, kraniofasial bozukluklar gibi nedenlerle bozulması OM 

kronikleşmesine sebep olan faktörlerden birisidir (62).  ÖT siliyer aktivite, havalanma 

ve koruyuculuk görevine sahiptir. Özellikle koruyuculuk görevinde bozulma, orta 

kulağın sürekli nazofarinksten enfekte olmasına neden olacaktır (3, 63). Yapılan 

araştırmalarda KOM hastalarının mastoid kemiklerinin sağlıklı insanlara göre daha 

sklerotik ve havalanmasının az olduğu bulunmuş. Bu durum iki teori ile açıklanmış. 

Heredite teorisine göre mastoid havalanması az olan çocuklarda KOM sık görülür. 

Çevresel teoride ise KOM sonucunda mastoid havalanmanın bozulması vardır. İki 

teoriyi de destekleyen çalışmalar vardır. Havalanmanın yetersiz olduğu durumlarda 

orta kulak ve mastoid arasındaki geçiş yolları daha kolay tıkanmakta ve mastoiddeki 

enflamasyon daha kolay kronikleşmektedir. Ayrıca orta kulakta bulunan ligaman, 

aralık ve cepler iltihabı olayların sürmesinde ve sınırlanmasında etkilidirler. 

        ÖT disfonksiyonunun KOM ve diğer orta kulak hastalıklarının 

etiyopatogenezinde rol oynadığı pek çok otör tarafından kabul edilmiştir. Yücetürk ve 

arkadaşlarının KOM’lu hastaların Östaki fonksiyonlarının objektif yöntemle 

değerlendirdikleri çalışmasında KOM’lu hastalarda östaki disfonksiyonu sıklığının, 

normal kişilerin iki katından fazla bulunmuş. Bu da kronik otitis media 

etiyopatogenezinde östaki disfonksiyonunun rol oynadığı fikrini desteklemektedir 

(64). Belluccinin yaptığı çalışmada normal ÖT fonksiyonu olan hastalarda 

timpanoplasti sonuçlarını daha başarılı bulmuştur (65). Vartiainen de miringoplasti 

uygulanan hastalardaki cerrahi başarısızlıkların %25'ini ÖT disfonksiyonuna 

bağlamıştır (66).  
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2.3.5. Patoloji 

            Histopatolojik olarak kronik otitlerde, geriye dönüşümsüz bir doku patolojisi 

vardır. Yapılan araştırmalarda akut hastalığı takiben 2-3 hafta içerisinde dahi geriye 

dönüşümsüz değişikliklerin başladığı gösterilmiştir. KOM’daki patolojik değişikler 

aktif ve inaktif olarak ikiye ayrılır. Aktif değişiklikler mukoza ve submukozadaki 

artmış vaskülariteye ait değişiklikler olup ülserasyon ve granülasyon oluşumu ile 

karakterizedir. İnaktif lezyonlar ise fibrozis ve osteogenezis ile karakterizedir (63). 

Mukozadaki mononükleer hücre infiltrasyonu sonucu ödem oluşur ve bunu takiben 

bazal membrandaki ödeme bağlı polipler gelişir. Granülasyon dokusu aşırı vasküler ve 

frajildir. Kemiğe temas ettiğinde salgıladığı enzimler ve mediatörlerle, yaygın 

enflamasyon ve kemik erimesi başlatır. Aynı zamanda orta kulak ve mastoid 

arasındaki geçişi mekanik olarak kapatarak geçişi engeller. Paparella’ya göre 

granülasyon dokusunun meydana gelmesi enfeksiyonun kronikleşmesi bakımından 

büyük önem taşır (3).  

                 KOM’da olay mukoperiosteumda sınırlıdır, eğer vakada kemik rezorbsiyonu 

varsa komplikasyon olarak düşünülür.. Thomsen ve arkadaşları, kolesteatomsuz 

otitlerde de kemik erimesi olabileceğini göstermişlerdir (67). Kronik enflamasyon 

kemikçik nekrozuna da neden olabilir. Nekrozdan ilk etkilenen inkusun uzun koludur. 

Bunu stapes bacakları ve manibrium mallei takip eder. İnkus ve malleusun gövdeleri 

ve taban nispeten daha dayanıklıdır. 

            Kolesteatom, temporal kemiğin pnomatize aralıklarında epidermisin çoğalarak 

keratinize birikintiler oluşturmasıdır. Girdiği bölgelerde lamellar tarzda keratin 

debrisleri ile dolu olan bir kese oluşturur. Kemik erimesine neden olarak kemikçik 

hasarı, labirent fistülü, fasial paralizi ve intrakranial komplikasyonlara neden olabilir. 

Timpanoskleroz ise, sık görülen ancak nedeni tam bilinmeyen rekürren ve kronik otitis 

medianın bir sonucudur. Otitis medianın iyileşme döneminde lamina proprianın fibröz 

tabakasında hyalin dejenerasyon başlar, orta kulak ve zar submukozasında beyaz 

plaklar olarak toplanır. Ancak bazen tüm orta kulağı ve kemikçikleri sararak destrükte 

edebilir. Patogenezi kesin olmamakla birlikte immünolojik, mekanik ve vasküler 

faktörlerin rolü olduğu sanılmaktadır(67).  

            Otitis medianın sekelleri atelektazi, adeziv otitis media, retraksiyon poşları, 

kolesteatomlu KOM, timpanoskleroz, kulak zarı perforasyonu, kemikçik erozyonu, 

iletim tipi işitme kaybı, sensörinöral işitme kaybıdır (68). 



 

17 

2.4. Kronik Otitis Medianın Tipleri 

2.4.1. Kronik Basit Otitis Media 

            Tubotimpanik özellikler taşır ve benign karakterlidir. Kulak zarının pars tensa 

kısmında çeşitli ebatlarda bir perforasyon bulunur. Genellikle kuru, akıntısız 

perforasyonlardır. Orta kulak mukozası sağlıklı, pembe renkli ve doğal görünümdedir. 

Nadiren az miktarda debris ve granülasyon dokusu içerebilir. Orta kulak ve kulak 

zarında ince hyalen oluşumlar izlenebilir. Zaman zaman üst solunum yolu 

enfeksiyonu, tubal yol ya da kulağın sudan korunamaması nedeniyle enfekte olup, 

akıntı olabilir. Akıntı kötü kokulu değildir ve süreklilik göstermez. Akıntılı 

dönemlerde orta kulak mukozası kızarık ve ödemlidir. Hastalarda ileri düzeyde 

olmayan iletim tipi bir işitme kaybı gözlenir. İşitme kaybını etkileyen faktörler, 

perforasyonun büyüklüğü ve yeri, kemikçiklerin durumu, iç kulağın olaya ne kadar 

katıldığı olarak sıralabilir(63). 

2.4.2. Kronik Kolesteatomlu Otitis Media 

             Cruveilhier tarafından temporal kemiğin “inci tümörü” olarak tanımlanan 

kolesteatoma ilk Johannes Müller tarafından tanımlanmış (69). Safra yağlarından 

oluşan tümör olduğu düşünülerek kolesteatoma adı verilmiştir. Ancak bu terimin 

kolesteatomanın histolojik yapısı ve patogenezini çağırıştıran bir yanı yoktur. 

Kolesteatoma, temporal kemiğin havalı boşlukları veya kulak zarı içinde, ektopik 

germinatif tabakanın üzerinde skuamöz hücreli bir matriks ve içinde keratin 

debrislerin olduğu kistik, tümör benzeri bir yapıdır. Kolesteatom dokusu ise cilde 

benzer şekilde tabakalardan oluşur ancak stratum lucidum tabakası yoktur ve stratum 

germinativum tabakası kolesteatom dokusunun matriksi olarak bilinir. 

Kolesteatomanın başka bir özelliği de sürekli keratin üretmesidir.  

            Kolesteatom için çeşitli yazarlar farklı ölçütlere dayanan sınıflandırma 

yöntemleri önermişlerdir. Tos, cerrahi prosedür ve prognoz için yol gösterici olması 

nedeniyle kolesteatomu kaynaklandığı anatomik lokalizasyona göre 3 gruba 

ayırmıştır: Attik kolesteatomu, Sinüs kolesteatomu, Tensa kolesteatomu. 

              Kolesteatomun patogenezinde günümüze kadar pekçok teori ve hipotezler 

ileri sürülmüştür. Bugünkü verilerin ışığı altında, hem anlaşılması hem de akılda en 

iyi şekilde kalması açısından, kolesteatom oluşumu 2 ana grupta toplanmaktadır: 

Akkiz kolesteatomlar,  Konjenital kolesteatomlar. 
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            Akkiz Kolesteatomlar patogenetik özellikleri açısından 2 alt gruba ayrılırlar. 

Primer akkiz kolesteatomlar: Burada kulak zarı sağlam, östaki borusu açık ancak 

çalışması yetersizdir. Primer akkiz kolesteatomlar kulak zarı dış yüzünü örten derinin 

orta kulak boşluğuna girmesi ile oluşurlar. Burada patogenezi etkileyen birkaç görüş 

mevcuttur. Bunlar invaginasyon teorisi, bazal hücre hiperplazisi, efüzyonlu otitler, 

epitelyal migrasyon teorisidir. 

Sekonder akkiz kolesteatomlar: Bunlar kulak zarındaki perforasyondan, özellikle 

marjinal veya attik perforasyonlarından epitel dokusunun içeri orta kulağa girmesiyle 

oluşurlar. Oluşumları ile ilgili 3 değişik görüş mevcuttur. Bunlar epitelyal 

invaginasyon teorisi, epitel implantasyon teorisi, epitelyal metaplazi teorisidir. 

            Konjenital Kolesteatomlar: Burada diğer kolesteatomların gelişiminden 

farklı bir görüş mevcuttur. Temporal kemiğin gelişimi sırasında orta kulak boşluğu, 

petröz kemik ve mastoidde mezenşimal doku kaynaklı yassı epitel hücreleri 

hapsolarak içeride kalmaktadır, ileride sağlam kulak zarı arkasında gelişerek belirti 

verirler. 

            Kolesteatomun morbidite ve mortalitesi yüksek bir otit formu olduğu ve 

pekçok komplikasyona neden olabileceği dikkate alınarak hastanın durumu 

değerlendirildikten sonra, otolog, uygulanacak teknik üzerinde karar vermelidir. 

Kolesteatomun yeri, genişliği, tubanın ve orta kulağın durumu, mastoid kemiğin 

boyutları ve havalanması bu kararı etkiler (70). Tubanın iyi çalıştığı, orta kulak 

mukozasının sağlıklı olması, sınırlı kolestatom ve mastoid pnömatizasyonunun yeterli 

olduğu durumlarda kapalı teknik tercih edilir. Tersine olan durumlarda ise, açık 

tekniğe gidilmelidir. Tubanın bozuk, kolesteatomun yaygın ve destrüktif, işitmenin 

ileri derecede düşük ve mastoidin sklerotik olduğu durumlarda kapalı tekniğe 

başvurmak sakıncalı olacaktır. Her iki teknikte de fasiyal sinir seyrinin, pencerelerin, 

timpanik sinüsün, ön attik ve supratubal resesin kontrolü şarttır (70). Kolesteatom 

nüksünün ve yetersiz çalışmanın dışında işitme fonksiyonunun prognozu üzerine etkili 

olan pekçok neden mevcuttur. Bunların başında tubal disfonksiyonlar ve orta kulağın 

yetersiz havalanması gelir. Tuba fonksiyonlarının ve orta kulak havalanmasının yeterli 

olduğu durumlarda tüm tekniklerin ve rekonstrüktif uygulamaların sonuçları daha yüz 

güldürücüdür (70). 
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2.4.3. Adeziv Otit ve Retraksiyon Poşları 

            Atelektazi ve adeziv otit, KOM’un inaktif bir sekeli olarak kabul edilir ve 

adeziv OM, kulak zarının retraksiyonu sonucu promontoryum ve kemikçik sistemine 

yapıstığı olguları tanımlamak için kullanılmaktadır. Kronik negatif orta kulak basıncı 

ve enflamasyonu sonucu timpanik membran mukozasının orta kulak mukozasına 

yapışması şeklinde bir seyir gösterir. Çok ilerlemiş olgularda, zar atrofik ve yaygın 

olarak retraktedir. Adeziv otit söz konusu olduğunda kulak zarında daha ileri bir 

düzeyde çekilme ve orta kulak yapılarına yapışma olur . Retraksiyon poşları ise, kulak 

zarının daha lokalize bir bölgesinde meydana gelen çekilmelerdir. Bu tip patolojilerin 

etyopatogenezinde tuba disfonksyonu ve havalanma bozukluğu sonucu orta kulakta 

negatif basınç oluşması yatar (71). Kronik efüzyonlu otitis medialar bu patolojilerin 

öncüsüdür. Retraksiyon poşları, anatomik özelliklerinden dolayı arka üst kadranda 

daha sık görülür. Çünkü arka üst kadranda fibröz tabaka defektiftir, bu yüzden diğer 

bölgelere göre daha zayıf olduğundan negatif basınçtan en fazla bu bölge etkilenir (3). 

            Sade, adeziv otit ve retraksiyon poşlarını 5 guruba ayırarak 

sınıflandırmıştır(63): 

Evre 1: Kulak zarında hafif retraksiyon. 

Evre 2: Kulak zarının inkudostapedial ekleme dokunması. 

Evre 3: Kulak zarı promontoryuma dokunmaktadır. 

Evre 4: Kulak zarı promontoryuma yapışmıştır. 

Evre 5: Evre 3 ve 4 yanısıra kulak zarında perforasyon bulunmasıdır. 

              Adeziv otit ve retraksiyon poşlarının klinik önemi kolesteatom gelişimine 

öncü olmalarından ileri gelmektedir. Bu nedenle takip edilmelmeleri gerekir. Evre1, 

küçük, düzenli poşlar takip edilebilir, ancak poşta düzensizlik, fiksasyon varsa, keratin 

ve debris birikimi mevcutsa tedavi gerekir. Evre1, düzenli bir retraksiyon poşuna seröz 

otit eşlik ediyorsa ventilasyon tüpü takılması süreci durdurabilir. Ancak diğer 

poşlarda, epitelyum ve mukozanın karşı karşıya gelmesi dolayısıyla her zaman 

kolesteatom riski mevcuttur ve müdahale gerekir. Evre 3 ve 4 olgularda orta kulak 

mukozası ile epitelyum yapışmıştır ve sıklıkla kemikçiklerde erime gözlenir. Bu 

olgularda modifiye radikal mastoidektomi yapılır, poş tamamen çıkarılır, ayrılamayan 

epitelyum mukoza ile birlikte çıkarılır. Adeziv otit vakalarında süpürasyon ve keratin 

debris yoksa olduğu gibi bırakılabilir (3).  
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            Enflamasyon hızla gerilerse ve repnömatizasyon için koşullar uygunsa 

organize olan dokular atrofiye olur ve işitme etkilenmez. Enfeksiyon uzun sürerse veya 

tekrarlarsa, orta kulakta organize olan dokular kalınlaşır ve kalıcı yapışıklıklar olur. 

Enflamasyon geriledikten sonra kalıcı değişiklikler meydana gelir (71). 

 

2.4.4. Timpanosklerozlu KOM  

              Timpanoskleroz (TS), kronik otitis medianın iyileşme süreci sonunda ortaya 

çıkan, mukoza altında hyalen ve kalsifiye birikimler toplanması ile karakterize KOM 

sekelidir. Kronik orta kulak enfeksiyonunun inaktif sekeli olarak kabul edilir (72). 

Plester’in 3000 vakalık serisinde TS sıklığı kabaca %10 olarak bulunmuştur (73). 

Timpanosklerozlu vakaların %40 ile %60' ında karşı kulak da tutulmuştur.Özellikle  

efüzyonlu otitis medianın çok olduğu yerlerde insidansı artmaktadır (72). Yaş olarak 

ise vakaların %80 ve yukarısı otuz yaş üstüdür. Seksüel farklılık daha çok bayanlar 

tarafına kaymaktadır; serilerde %57 ile %71 arasında bayanlarda daha fazla 

saptanmıştır ki bu da timpanoskleroz üzerine hormonal etki olabileceğini gösterir (72). 

            Orta kulak enfeksiyonları sonrasında oluşan sklerotik değişiklikleri ilk olarak 

Von Troltsch 1878 yılında tanımlamıştır (14). Timpanoskleroz üzerinde yapılan 

çalısmaları yeterli bulmayan ve unutuldugunu, ihmal edildigini düşünen Gibb (1976) 

TS’u “orta kulak hastalıklarının Sinderella’sı” (Cinderella of the middle ear disease) 

olarak tanımlamıştır (72). 

             Timpanosklerozda, kulak zarı ve orta kulak mukozası lamina propriasında 

hyalen değişiklikler vardır (74). Öyle ki timpanosklerotik plaklar, çoğunlukla lamina 

propria tabakasında lokalize olurlar (75) . Lamina propria fibroblast, kollajen lifleri ve 

kapiller yapılardan oluşan bir bağ dokusu tabakasıdır. Timpanoskleroz oluşum 

sürecinde, başlangıçta lamina propriadaki bağ dokusu liflerinde dejenerasyon olur. 

Daha sonra fibroblastların sayı ve aktivitelerinde artışla birlikte, anormal kollajen 

lifleri yapımı olur. Bu durum daha da ilerleyerek hyalinizasyon ve kalsifikasyonla 

sonuçlanır (14, 74). 

            Kısacası bir timpanosklerotik plağın oluşumu çeşitli basamaklardan sonra olur; 

 Bağ dokusu dejenerasyonu 

 Fibroliz 

 Hücre kaybı ve kalsiyum birikmesi 

 Distrofik kalsifikasyon (76, 77). 
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            Öncelikle, başta enfeksiyon ve travma olmak üzere çeşitli patolojik etmenlerin 

etkisi ile bağ dokusu dejenerasyonu meydana gelir. Enflamasyonun kronik ya da 

rekürren karakter alması ile ağırlaşan enflamatuar reaksiyon, bu sırada ortaya çıkan 

immünolojik değişiklikler, parasentez veya fiziksel travmaların etkisi ile fibrositlerde 

fibroliz olayı başlar. Fibrositler dejenere olurlar. Eğer fibrositlerde dejenerasyon 

başlamışsa bu fazın en önemli bulgusu, mitokondrilerin çevresinde veziküllerin 

oluşmasıdır. Bu veziküllerde kalsiyum ve fosfat toplanması belirgin hal alır. Fibroliz 

olayını izleyen zaman içinde, lezyon sahasında pH değişiklikleri ve kan akımında 

azalma olur. Buna bağlı olarak, hücrelerin yavaş yavaş kaybolması sonucunda 

hücresel yapılar azalır. Bu evrede lifler içine kalsiyum fosfat çökmesi görülür. Çöken 

kalsiyum distrofik kalsifikasyona uğrar ve timpanosklerotik odaklar oluşur. Bu olay, 

mitokondriler etrafında toplanan veziküllerin kalsifikasyonu olarak da 

düşünülmektedir (76, 77). 

            Sonuç olarak, timpanoskleroz uygun bir zeminde çeşitli etmenlerle başlayan 

dejeneratif bir hastalıktır.  

             Ayrıca immun sistemdeki bazı faktörlerin, endokrinoloji faktörlerin, genetik 

yatkınlığın da timpanoskleroz oluşumunda önemli rol oynadığı yapılan çalışmalarla 

ortaya konmuştur (78). Devam eden sürecin sonunda, bu alanlarda timpanoskleroz 

gelişir. Kronik otitis media ve effüzyonlu otitis medianın iyileşme süresinin uzunluğu 

ile timpanoskleroz gelişimi arasında belirgin bir ilişki vardır. Öyle ki iyileşme süreci 

uzun olan kronik otitis media ve effüzyonlu otitis mediada timpanoskleroz gelişme 

olasılığı daha fazladır (14). 
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 3.GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Çalışma Grubu 

             Selçuk Üniversitesi Klinik Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 

onaylanmış 2015/198 karar sayılı bu çalışma, kliniğimizde 2010 ocak -2015 mayıs 

tarihleri arasında kronik otitis media nedeniyle opere olan 300 hasta ve kronik otitis 

mediası olmayan ve farklı nedenlerle temporal BT çekilmiş ve herhangi bir patoloji 

saptanmayan 100 hastanın retrospektif olarak radyolojik görüntülerinin 

incelelenmesiyle yapılmıştır.  

3.1.1. Çalışmadan Dışlanma Kriterleri   

             Yarık damak dudaklı hastalar, maksilofasyal bozukluğu olan hastalar, 

sendromik hastalar, 15 yaş altı çocuk hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.  

            KOM nedeniyle opere edilen 300 hastanın ve 100 sağlıklı hastanın temporal 

BT lerinden MPR yöntemiyle görüntüler hazırlanırken, çekim protokol gereği Östaki 

kanalının tam içermeyen görüntüler çalışmaya dahil edilmemiş. Bu nedenle çalışmaya 

171 hasta ve 74 sağlıklı birey alınabilmiştir. 

3.1.2. Çalışmaya Katılanlar 

            Tekrarlayan kulak akıntısı, kulak perforasyonu, odyolojik olarak işitme kaybı 

tespit edilen ve bu nedenle opere edilen 171 KOM hastası çalışmaya alındı. KOM 

tanısı olan bu hastalar iki gruba ayrıldı. Bilateral KOM grubuna (Grup1.) 15 hasta (30 

hastalıklı kulak, 6 erkek ve 9 bayan; ortalama yaş=34, yaş aralığı 16-70) dahil 

edilmiştir. Bu hastaların hepsi bilateral olarak çeşitli zamanlarda kronik süpüratif otitis 

media (KSOM) nedeniyle opere edilmiş hastalardı. Tek taraflı KOM grubunda ( Grup 

2.) ise 156 hasta; 86 erkek ve 70 bayan; ortalama yaş= 35; yaş aralığı 15-76) 

incelemeye alınmıştır. Tüm hastalarn tanıları otoskopik müayene, intraoperatif 

bulgular, çok kesitli tomografi görüntüleri ve odyometre ile konulmuştur. Grup 2’deki 

hastalıklı kulaklar aynı zamanda 5 gruba daha ayrıldı. Kronik süpüratif otitis media 

(KSOM)  23 hasta (9 erkek ve 14 bayan; ortalama yaş=40, yaş aralığı 16-66), Revizyon 

KOM 36 hasta (19 erkek ve 17 bayan; ortalama yaş=35, yaş aralığı 15-70), 

Kolesteatomlu KOM 38 hasta (24 erkek ve 14 bayan; ortalama yaş=39, yaş aralığı 16-

70), Timpanoskleroz KOM 26 hasta (10 erkek ve 16 bayan; ortalama yaş=31, yaş 

aralığı 15-68), Adeziv KOM 33 hasta (24 erkek ve 9 bayan; ortalama yaş=32, yaş 
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aralığı 16-65) olmak üzere beş gruba ayrıldı. Grup 2’deki hastların kontralateral 

kulakları normal kulaklar idi. Tüm olgulara mastoidektomili veya mastoidektomisiz 

timpanoplasti ameliyatı uygulandı ve bu hastaların tanıları ameliyat bulguları ile 

konfirme edildi. Tüm hastaların ameliyat raporları, patolojileri, muayene bulguları, 

odyometreleri,  temporal BT’leri retrospektif olarak incelendi. Grup 1 deki hastalar 

her iki kulağından KSOM nedeniyle opere olmuş hastalardı. Grup 2’deki 

Kolesteatomlu KOM hastalarının hepsinin postoperatif patoloji sonuçları incelendi, 

patolojik olarak ta kolesteatoma olarak raporlanmış hastalar çalışmaya dâhil edildi. 

Tek taraflı KOM nedeniyle aynı kulaktan ikiden fazla opere edilen hastalar Revizyon 

KOM hastları olarak çalışmaya dâhil edildi. Sade ve arkadaşlarının adeziv otitler için 

yaptığı sınıflamada 3 ve üzeri skor alan ve bu nedenle opere olan hastalar Adeziv KOM 

hastlar grubuna alındı.  

             Grup 1ve 2’deki hastalar hastalıklı kulaklar aynı zamanda hastalık başlama 

yaşına göre çoçukluk başlangıçlı ( <7 yaş; n=62 ), geç başlangıçlı ( ≥7 yaş; n=33) 

olarak ta gruplandırıldı. Bilgilerine ulaşılmayan diğer hastalar gruba dâhil edilmedi. 

Çocukluk Başlangıçlı KOM ve Geç Başlangıçlı KOM hastalarının ÖT’leri Normal 

hastalarla karşılaştırıldı. 

3.1.3. Kontrol grubu 

           Bilateral sağlıklı grupta (Grup3.)  74 yetişkin hasta (148 normal kulak, 42 

erkek ve 32 bayan; ortalama yaş=37, yaş aralığı 15-76)  vardı. Hastaların kulak 

muayeneleri normal idi ve bu hastaların hiç birisinde tekrarlayan kulak akıntısı şikâyeti 

yoktu. Otitis mediası olmayan, sensörinöral işitme kaybı, tinnitus nedeni ile tomografi 

çekilmiş hastalar kontrol grubuna alındı. Bu hastaların hepsinde çok kesitli tomografi 

sonuçları normal yorumlanmıştı.  

3.2.Prosedür 

           Bilgisayarlı tomografi görüntüleri için çok kesitli bilgisayarlı tomografi sistemi 

(Siemens Somatom Flash, Erlangen, Germany) kullanıldı. Görüntü parametreleri Kv 

120, mAs 160, kesit kalınlığı 0,5 mm, pitch 0,25 ve görüntü alanı 20X20 cm 

içeriyordu. Elde edilen görüntülerden MPR tekniği ile aksiyel, koronal ve sagital 

reformat görüntüler oluşturuldu. Görüntüler iş istasyonuna (Syngo Via, Siemens 

Erlangen, Germany) aktarıldı ve ÖT ölçümleri bu görüntüler kullanılarak yapıldı. 
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Multiplanar teknikle 0,5 mm kalınlıkta aralıksız görüntüleri östaki tüpü eksenine 

paralel ve dik olarak rekonstrukte edilerek oluşturuldu. MPR tekniği ile görüntüler 

oluşturulurken, koklea mastoid kemikteki değişikliklerden etkilenmediği için  referans 

yapı olarak kullanıldı (Şekil 3.1.). Hastanın pozisyonundan kaynaklanan asimetriyi 

çözmek için reformat görüntünün açısı kohleanın bazal törnü aksial ve koronal 

düzlemde eşit görülenene kadar düzeltildi.   

          Aksial görüntüler ön arka yönde Frankfort çizgisi referans alınarak ayarlandı. 

Frankfort çizgisi sağ ve sol dış kulak yolu kanalının en üst kısmı ve sağ gözün 

infraorbital riminin en alt kısmını birleştiren düzlem olarak tanımlanmıştır (79, 

80)(Şekil 3.2.). Görüntüler tüm hastalar için standartize edildi. ÖT’ nin çeşitli kısımları 

tanımlandı; ÖT’nin farinkse en yakın noktası olan faringeal orifisi (PO) ve dış kulak 

yoluna en yakın noktası olan timpanik orifisi (TO) tespit edildi (5, 81).  ÖTu (Östaki 

Tüpü Uzunluğu) timpanik ve farengeal orifislerin en üst noktaları arasındaki mesafe 

olarak belirlendi (Şekil 3.3.). ÖTa (Östaki Tüpü Açısı)  ÖT’nin uzunluğunu temsil 

eden çizgi ile Frankfort düzlemi arasındaki açı olarak belirlendi. (Şekil 3.4.) 

 

 

Şekil 3.1. 59 yaşında erkek hastanın rekonstrukte edilmiş tomografi görüntüsü. 

Aksiyel ve koronal düzlemde simetrik olarak ayarlanmış bu görüntüde, kohleanın 

bazal törnü ( beyaz ok) referans yapıdır.  
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Şekil 3.2. Aksiyel görüntü anterio posterior eksende Frankfort hattı ( pembe çizgi ) 

baz alınarak ayarlanmış. Sağ ve sol dış kulak yolu kanalının en üst kısmı ve infraorbital 

rimin en alt kısmından geçen çizgi olarak belirlendi.   

   Radyolojik görüntüler radyoloji bölümünden tek kişi tarafından değerlendirildi. 

Ölçümleri yapan intraoperatif tanıyı ve hastanın hikâyesini bilmiyordu. Uzunluk ve 

açı hesaplanırken ÖT kıkırdak kısmından geçen çizgi takip edilerek hesaplandı. Kemik 

kıkırdak kısımda açılanma olsa da Yoshida ve Dinç yaptıkları çalışmada ÖT’nün düz 

ve eğimli uzunlukları arasında şiddetli korelasyon olduğunu bildirmiş, ve düz bir çizgi 

olarak hesaplanamanın daha uygun ve basit bir yöntem olacağını düşünmüşler (82, 

83). 
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Şekil 3.3. Multiplanar Rekonstrukte Tekniği ile elde edilmiş tomografi görüntüleri. 

Frankfort hattına göre östaki açısının ve uzunluğunun hesaplanması 

 

 

Şekil 3.4. Multiplanar Rekontrukte Tekniği ile elde edilmiş tomografi görüntüsü.  

PO-Östaki tüpü farengeal orifisi , TO-Östaki tüpü timpanik orifisini  gösteriyor. 
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3.3. İstatistik Analiz Yöntemi 

           Çalışmada istatistiksel verilerin analizi için SPSS programı kullanılarak yapıldı. 

Verilerin normal dağılıma uyup uymadığı Kolmogorov- Smirnov Z testi ile 

değerlendirildi. Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma olarak, kategorik 

değişkenler yüzde ve sıklık olarak değerendirildi. Sürekli verilerin istatiksel analizinde 

bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanıldı. Varyans analizinde anlamlı 

çıkan sonuçlar Tukey HSD testi ile analiz edildi. P < 0,05 değerler istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

          Tüm çalışma gruplardaki normal kulaklarda bayan ve erkeklere ait ÖTu ve ÖTa 

Çizelge 4.1’de verilmiştir. Bayanların ÖT açıları (24,18º) erkeklerin ÖT açılarından 

(24,83º) daha az bulunsa da, aradaki fark istatiksel olarak anlamlı değildi (P >0,05). 

Ama bayanların ÖT uzunlukları (3,45 cm) erkeklerin ÖT uzunluklarından (3,58 cm) 

istatistiksel olarak önemli derecede kısa idi (P <0,05). 

 

Çizelge 4.1. Tüm gruplardaki normal kulaklarda bayan ve erkeklerin ÖTu ve ÖTa’nın 

karşılaştırlması  

Tüm gruplardakı normal kulaklar 

 
Bayan (134) Erkek (169) P 

ÖTa (º) 24,18±4,01 24,83±4,35 0,31 

ÖTu(cm) 3,45±0,36 3,58±0,32 0,052* 

 

        Bizim çalışmamızda ÖT açısı ve uzunluğu arasında hastalıklı kulaklarla normal 

kulakların karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi.(Çizelge 

4.2.).  

 

Çizelge 4.2. Hastalıklı ve normal kulakların ETu ve ETa’nın karşılaştırılması 

 Normal kulaklar 

(n=148) 

Hastalıklı kulaklar 

(n=186) 

P  

ÖTa(º) 
 

24,57± 4,01 

 

23,99± 4,71 

 

 

0,068 

 

ÖTu(cm) 3,59± 0,37 

 

3,44± 0,32 

 

 

0,087 

 

 

Grup 1’deki Bilateral KOM hastalar ve Grup 2’deki alt gruplar ayrıca normal 

kulaklarla karşılaştırldı. ÖT açılarında gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Ama 

Revizyon KOM, Kolesteatomlu KOM ve Adeziv KOM’lu hastların ÖT uzunlukları 

Normal hastalarla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak kısa bulundu (sırasıyla P 

<0,012, P <0,009, P <0,001)(Çizelge 4.3, Çizelge 4.4). 
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Çizelge 4.3. Normal kulaklarla Grup1 ve Grup 2’deki alt grupların ÖTa’nın 

karşılaştırılması 

 

GRUP ÖTa(º) P 

Normal kulaklar (n=148) 24,57± 4,01  

Bilateral KOM (n=30) 23,60±4,36 0,926 

KSOM (n=23) 24,65±5,33 >0,05 

Revizyon KOM (n=36) 25,44±3,7 0,933 

Kolesteatomlu KOM (n=38) 24,79±5,21 >0,05 

Timpanosklerozlu KOM (n=26) 22,04±4,25 0,095 

Adeziv KOM (n=33) 22,94±4,83 0,457 

 

 

Çizelge 4.4. Normal kulaklarla Grup1 ve Grup 2’deki alt grupların ÖTu’nın 

karşılaştırılması 

 

GRUP ÖTu (cm) P 

Normal kulaklar (n=148)    3,59± 0,37  

Bilateral KOM (n=30)      3,55±0,31 0,998 

KSOM (n=23) 3,58±0,28 >0,05 

Revizyon KOM (n=36) 3,37±0,25 0,012 

Kolesteatomlu KOM (n=38) 3,37±0,38 0,009 

Timpanosklerozlu KOM (n=26) 3,50±0,26 0,872 

Adeziv KOM (n=33) 3,32±0,32 0,001 

 

 

Tektaraflı KOM hastalar Kontralateral sağlıklı kulaklar ile karşılaştırıldı. ÖT uzunluğu 

ve açısı arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Genel olarak hastalıklı grupların ÖT 

açısı normal kulaklardan daha horizontal ve ÖT uzunlukları da daha kısa bulundu 

(Çizelge 4.5). Bu durum istatistiksel olarak anlamlı değildi. 
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Çizelge 4.5. Tektaraflı hastalığı olan KOM hastalarının normal ve hastalıklı kulakların 

ETu ve ETa ‘nın karşılaştırılması. 

 

Grup ÖTa (º) P  ÖTu (cm) P 

Tektaraflı KOM hastalar 

(n=156)  

Hastalıklı kulaklar 

Kontralateral Normal kulaklar 

24,07±4,789 

24,52±4,408 
0,535 

3,41±0,32 

3,46±0,3 
0,636 

Perforasyonlu KOM 

(n=23) 
Hastalıklı kulaklar 

Kontralateral Normal kulaklar 

 

24,6±5,33 

26,04±5,26 

0,94 

 

3,58±0,28 

3,62±0,24 

0,497 

 

Revizyon KOM (n= 36) 

Hastalıklı kulaklar 

Kontralateral Normal kulaklar 

 

 

     25,44±3,70 

26,19±3,29 

0,211 

 

3,37±0,25 

3,44±0,26 

0,695 

 

Kolesteatomu KOM (n= 38) 

Hastalıklı kulaklar 

Kontralateral Normal kulaklar 

 

24,79±5,21 

25,13±4,82 

0,762 

 

3,37±0,38 

3,44±0,37 

0,861 

 

Timpanoskleroz KOM (n=26) 

Hastalıklı kulaklar: 

Kontralateral Normal kulaklar: 

 

22,04±4,25 

22,12±3,56 

0,26 

 

3,5±0,26 

3,48±0,27 

0,715 

 

Adeziv KOM (n=33) 

Hastalıklı kulaklar 

Kontralateral Normal kulaklar 

 

22,94±4,83 

22,75±3,64 

0,149 

 

3,32±0,32 

3,38±0,29 

0,814 

 

 

            Grup 1 ve 2’deki hastaların 7 yaş altında hastalık başlangıcı olanları ile  ,7 yaş 

üstü hastalık başlangıçlı olanlar ve Grup 3’teki normal kulaklar ayrıca karşılaştırıldı. 

Yapılan karşılaştırmada ÖT açıları arasında gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. 

Ama Çocukluk Başlangıçlı hastaların ÖT uzunlukları diğer gruplardan daha kısa 

bulundu.(P <0,05) (Çizelge 4.6.).    

 

 

Çizelge 4.6.  Normal, çocukluk başlangıçlı ve geç başlangıçlı KOM hastalarının 

hastalıklı kulaklarının ÖTu ve ÖTa’nın karşılaştırılması. 

 

  Normal kulak 

n=148 

Çocukluk 

başlangıçlı hasta 

n=62 

 P  Geç 

başlangıçlı 

hasta n=33 

 P 

 ÖTa (º) 24,57±4,01 23,92±4,47 0,559 24,27±4,22 0,928 

 ÖTu (cm) 3,59±0,37 3,45±0,3 0,025 3,49±0,30 0,332 
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5. TARTIŞMA 

            ÖT timpanik kaviteyi nazofarenkse bağlayan kemik ve kıkırdaktan oluşmuş bir 

yapıdır. Kıkırdak, kemik ve istmust denen üç parçadan oluşmuştur. Ventilasyon, 

klirens ve koruma olmak üzere üç temel fonksiyonu vardır. ÖT ile ilişkili 4 adet kas 

vardır. Bunlar Tensor Veli palatini (TVP), Levetor Veli Palatini (LVP), Tensor 

Timpani (TT), Salpingofaringeus kaslarıdır. ÖT maturasyonu sırasında bu yapıların 

boyutunda, miktarında ve anatomik konumunda önemli değişiklikler olmaktadır. 

              Erken yaşlarda yetersiz olan tüp yaş ilerledikçe fonksiyonel hale gelmektedir. 

Bu çocuk ve yetişkin arasındaki farklılıklar akla yetişkinler arasında da ÖT anatomik 

özelliklerinde farklılıklar olabileceğini getirmektedir. Çocuklar da yetişkinlere 

nazaran daha horizontal ve kısa östaki tüpü olması, timpanik kaviteye daha fazla reflü 

olmasına sebep oluyor ve bu nedenle çocuklar daha fazla orta kulak iltihabı 

geçirmektedirler.  

           ÖT açısı ve uzunluğunun kronik kulak hastalıkları ile ilişkisini ortaya koyan 

çeşitli çalışmalar vardır. Ancak bu çalışmalarda ÖT açısı ve uzunluğu aksiyel 

görüntülerde DKY’dan geçen çizgiye göre hesaplanmıştı (84, 85). Frankfort hattına 

göre hesaplanan ÖT açısı ve uzunluğu daha standardize bir anatomik ölçüm olduğu 

için biz bu tekniği kullandık. 

            Kıkırdağın anatomik yapısı ve kalitesi koruma fonksiyonunda önemlidir. 

Kıkırdağın medial laminasının kısa olduğu vakalarda nazofarenksteki inflamasyonun 

ÖT lümenine çok rahat etki edebileceği düşünülmektedir. İyi gelişen ÖT medial 

laminasının Rosenmüller fossada oluşacak bir inflamsyona karşı koruma sağlayacağı 

bildirilmektedir (34). 

            ÖT’nün uzunluğu, genişliği, açısı koruma fonsiyonlarına etki eden 

faktörlerden birisidir. Çocuklarda ÖT daha kısa ve daha geniştir. Bu nedenle timpanik 

kaviteye reflünün daha sık olabileceği anlamına gelir. Bu hipotezi Bluestone basit bir 

geometrik modelle göstermiştir. Bu model erlanmayer şişesine benzetilmiştir. Şişenin 

gövdesi orta kulak kavitesini, şişenin boynu ise ÖT’nün rolünü üstlenmektedir. Kulak 

boşluğunda pozitif basıncın varlığında uzun ince bir tüp sayesinde reflü materyali 

tüpün istmusunu geçememektedir. Timpanik kavitede negatif basınç olduğunda, kulak 

zarı perforasyonlarında da bu mekanizmanın bozulup, orta kulağa reflüye sebep 

olacağı bildirilmiştir (1, 36). Yapılan çalışmalarda ÖTu’nun özelikle 7 yaş civarında 

yetişkin uzunluğuna ulaştığı bildirilmiştir (35). 
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          Bizim çalışmamızda Revizyon KOM, Kolesteatomlu KOM ve Adeziv Otit’li 

Hastaların ÖT uzunlukları Normal kulaklarla karşılaştırıldığında anlamlı olarak kısa 

bulunmuş. Bu da Blueston’nun teorisini desteklemektedir. Bu kulak hastalıkları 

şiddetli östaki tüpü disfonksiyonu ile birlikte, daha uzun ve ağır seyreden otitler 

sonucunda ortaya çıkmaktadır (86). 

          ÖT’nün anatomi ve fizyolojisi ile ilgili bir sürü çalışma yapılmıştır. Sadler- 

Kimes ve arkadaşları çocukların temporal kemiklerinde yaptıkları histopatolojik 

inceleme sonucunda infantların ÖT uzunluğunun erişkinlerin yarısı kadar (ortalama 18 

mm) bulmuşlardır. Erken çocukluk döneminde ÖT’nün hızla büyüdüğü erişkin 

boyutuna 7 yaş civarında ulaştığını bildirmişlerdir (87). Başka bir çalışmada Ishijima 

ve arkadaşları 3 aylık infantların tubal uzunluklarını 21,1 mm yetişkinlerinkini ise 37 

mm olarak bulmuşlar. İnfantlarda kartilaj bölümünün kemik bölümüne oranının 8:1, 

yetişkinlerde ise 4:1 olarak bildirmişlerdir. İnfantlarda kemik ile kartilaj östaki hemen 

hemen aynı düzlemde iken, erşkinlerde kartilaj bölümün kemik bölümden daha aşağı 

ve dışa doğru şekilde açılandığı gözlemlenmiştir (25).  

              Yenidoğan döneminde ÖT açısı horizontal düzleme göre 10 dereceyken, yaş 

arttıkça bu açı artar ve yetişkinlerde 30-40 derecelik açı yapar (4). Takasaki ve 

arkadaşlarının Proctor’un bildirdiği bu sonuçların ırksal farklılıklar yaratabileceği bu 

yüzden ÖT açısı ve uzunluğunun en iyi Reid’in standart düzlemine (Frankfort Hattı) 

göre yapılmasını önermişler (4, 5, 82, 88). 

           Son zamanlardaki çalışmalarında KOM ve ÖT açısı ve uzunluğu arasında 

ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar olsa da yetişkin hastalar arasında bir çalışma 

yapılmamıştır (4, 5, 89). Dinç ve arkadaşlarınıın yaptığı çalışmada yaş aralığı 8-79 

olup, hasta grup 125 hastadan oluşmaktaydı. Hasta grup aynı zamanda Kronik 

Süpüratif Otitis Media, İntratimpanik Timpanosklerozlu hastalar, Retraksiyon Cepli 

hastalar, Kolesteatomlu hastalar olarak 4 alt gruba daha ayrılmıştı. Tüm hastalıklı 

kulaklarla normal kulaklar karşılaştırıldığında ÖT açısı anlamlı olarak daha horizontal 

bulunmuş (83). Ama ÖT uzunluğunda fark bulunmamıştı. Bizim çalışmamız da ise ÖT 

açısı ve uzunluğu arasında hastalıklı kulaklarla normal kulakların karşılaştırlmasında 

anlamlı fark bulunmadı. Ama KOM’lu hastaların bazı tiplerinde ÖT uzunluğu normal 

hastalara nazaran daha kısa olduğunu tespit ettik. 
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            Erişkinlerde ÖT’nün açısındakı değişiklikler tubal kasların daha etkin 

çalışmasında rol oynamaktadır. ÖT’nün infantlarda ve daha genç çocuklarda kısa ve 

daha az açılı olması koruyucu fonksiyonda yetersizliği açıklamaktadır.  

         Nazofarengeal sekresyonların timpanik kaviteye aspirasyonu sonucu özellikle 

çocuklarda orta kulak şikâyetlerinin fazla olması bu durumla yakından ilişkilidir (25).     

Habeşoğlu ve arkadaşlarının çocukluktan beri tektaraflı Otitis Mediası olan 25 

hastanın tomografilerinin incelenmesi ile yapılan çalışmasında mastoid kavitenin 

KOM’dan etkilendiği, ama açının etkilenmediği bildirilmiş. Açıyı hesaplarken aksiyel 

görüntülerde DKY ve ÖT arasındaki açı hesaplanmış. Aynı yötemle hesaplanmış 

başka bir çalışmada da ÖT açısı ve mastoid kavite alanı arasında anatomik ilişki 

bulunsa da, bunun kronik kulak hastalığına önemli ölçüde katkıda bulunmadığı 

gösterilmiştir(85).  

           Takasaki ve arkadaşları MPR tekniği kullanarak ÖT uzunluğu ve açısı ile ilgili 

yaptıkları çalışmada effüzyonlu otitis mediası olan çocuklarla olmayan çocukları ve 

normal yetişkin hasta kulaklarını karşılaştırmışlar (5). Gruplarda sağ ve sol kulaklar 

karşılaştırılmasında açı ve uzunlukta fark bulunmamış. Yetişkin normal grupla çocuk 

hastalar arasında açı ve uzunlukta anlamlı farklılık bulunmuş. Ama efüzyonlu otitis 

mediası olan ve olmayan çocuk hastalar karşılaştırılmasında açı ve uzunlukta önemli 

bir fark bulunmamış. Bizim çalışmamızda da bu çalışmaya benzer olarak KOM’lu 

yetişkin hastalarla, normal hastalar arasında ÖT uzunluğu ve açısı  bakımından fark 

bulunmamıştır. Ayrıca çalışmada ÖT açısının çocuk hastalarda yaşla korele arttığı, 

ama 7,5 yaşında erişkin açısına ulaştığı görülmüştür. Bu sonuçlarla infantlarda ve 

çocuklarda ÖT uzunluğu ve açısının efüzyonlu OM etyolojisinde en önemli faktör 

olmadığı düşünülmüştür. Bizim çalışmamızda bu çalışmanın aksine ÖT ve açıları 

arasında korelasyon bulunmamış. Çalışma grubumuzun 15 yaş üstü hastalar olması bu 

sonucu açıklamaktadır. 

           TVP kası ile kartilaj arasındaki açı çocuklarda ve yetişkinlerde farklıdır. 

Çocuklarda bu açı ÖT’nün nazofarengeal bölümünde daha geniştir ve orta kulağa 

doğru azalır (40). Erişkinlerde ise bu açısal ilişki tüp boyunca sabittir. Bu anatomik 

özellik yetersiz ventilasyonu açıklar. Çocuklarda ve infantlardakı AOM ile insidansı 

ile yakından ilişkilidir (90).  

          Ayrıca başka bir çalışmada Matsune ve arkadaşları ÖT’nün lateral ve medial 

lamina arasındaki bölgede elestin lif miktarının çocuklarda daha az olarak tespit 
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etmişler. Bu durumun tüpün fonksiyonel tıkanıklığına ve yersiz kapanmasına sebep 

olacağı düşünülmüş. Orika ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada çocuk ÖT ‘deki 

müköz salgı bezlerinin seröz salgı bezlerine nazaran daha fazla olduğunu tespit etmiş 

ve bu durumun da otit etyopatogenezide rolü olabileceği bildirmiştir.  

            Sonuç olarak yukarda anlatılan bu farklılıklar çocukların ÖT’nün koruyucu 

fonksiyonunun erişkinlere göre yetersiz olmasını açıklamaktadır. Bu verilerin ışığında 

söyleye biliriz ki, yetişkin hastaların içerisinde de KOM hastası olanların ÖT’lerinin 

kısa ve horizontal olması yukarda saydığımız nedenlerden dolayı KOM 

etyopatogenezinde rol oynayabilir.   

             Bilgisayarlı tomografinin görüntüleme tekniğindeki en son olağanüstü 

gelişmeler ÖT’nün açık ve net bir şekilde anatomik özellikleri ile değerlendirmemize 

olanak sağlamaktadır. MPR (Multiplanar Rekontriksiyon)  yöntemi Bilgisayarlı 

Tomografi görüntüleme tekniklerinden bir tanesidir. Ve bu teknik bize düzlemlerin 

açısını değiştirerek ÖT’nün daha net görüntülenmesini sağlıyor. Biz de histopatolojik 

yöntemlere gerek kalmadan MPR tekniği ile Yetişkin hastalarda ÖT açısı ve 

uzunluklarını hesapladık ve  KOM etyolojisinde ÖT uzunluk ve açısı ile ilgili önemli 

bilgilere ulaştık.  

              Kronik otitis mediada cerrahi tedavinin başarı şansı östaki tüpü fonksiyonları 

ile doğrudan ilişkilidir. Normal östaki tüpü fonksiyonlarına sahip hastalarda cerrahi 

başarı şansı belirgin olarak artmaktadır. Östaki tüpünün anatomik yerleşimi, 

çocuklarda ve yetişkinlerde açısı ve uzunluğunun farklı olması yapılan çalışmalarla 

gösterilmiştir. Biz bu çalışmada bu farklılıkları sübjektif değerlendirmeyle, MPR 

yöntemi ile temporal kemik tomografilerini değerlendirerek yetişkin kronik otitli 

hastaları sağlıklı hastalarla karşılaştırarak kronik otit ve östaki tüpü uzunluğu ve açısı 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyduk. Çalışmamızın sonucunda ÖT açıları ve uzunlukları 

arasında anlamlı fark olmasa da, KOM’lu hastaların bazı tiplerinde ÖT uzunluğu 

normal hastalara nazaran daha kısa olduğunu tespit ettik.  
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6. SONUÇ 

            Erişkin KOM’lu hasta ve normal bireylerin ÖT’leri arasındaki tüm bu 

anatomik farklılıklar, ÖT’deki koruyuculuk, klirens ve ventilasyon fonksiyonlarını 

etkilemekte, yetişkin hastalardaki orta kulak enfeksiyonlarının ve patolojilerinin diğer 

normal insanlara göre daha sık olmasını açıklamaktadır. ÖT uzunluğunun kısa olması 

KOM gelişimine katkı sağlayan önemli bir faktör olarak kabul edilebilir. 
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ÖZET 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

TIP FAKÜLTESİ 

Kronik Otit Gelişiminde Östaki Tüpü Uzunluğu ve 

Açısının Etkisi 

 

Fuad Sofuoğlu 

 

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 

 

Tıpta Uzmanlık Tezi/Konya,2016 

           Östaki tüpünün anatomik yerleşimi, çocuklarda ve yetişkinlerde açısı ve uzunluğunun farklı 

olması yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Ama yetişkin hastalarda ÖT açısı ve uzunluğunun Kronik 

Otitis Media arasındaki ilişki ile ilgili çok az çalışma vardır. 

    KOM nedeniyle opere olmuş 171 yetişkin hasta ve 74 sağlıklı yetişkin hasta bu çalışmaya dâhil edildi. 

Retrospektif olarak incelenen hastaların temporal tomografileri MPR tekniği ile değerlendirildi. 

Yetişkin KOM’lu hastalar ile sağlıklı hastaların Östaki Tüpü uzunluğu (ÖTu) ve açısını (ÖTa) 

karşılaştırarak KOM ile ÖT anatomisi arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık. 

           Otitis medianın kronikleşmesinde büyük önemi olan iki lokal faktör de Eustachi borusu ve 

mastoidin durumudur. Eustachi borusu siliyer aktivite, havalanma ve koruyuculuk görevine sahiptir. 

Özellikle koruyuculuk görevinde bozulma, orta kulağın sürekli nazofarinksten enfekte olmasına neden 

olacaktır. Östaki tüpü, kıkırdak ve kemik olmak üzere iki bölümden oluşan, yumuşak doku ve kaslar ile 

çevrili, anterior, inferior ve medial doğrultuda seyreden uzunluğu yeni doğanda 17-18 mm, erişkinlerde 

ortalama 31-38 mm olan bir yapıdır. 

            Bizim çalışmamızda ÖT açısı (P=0,068) ve uzunluğu (P=0,087) arasında hastalıklı kulaklarla 

normal kulakların karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi. Çalışmamızın 

sonucunda KOM’lu hastaların bazı alt gruplarında (Revizyon KOM, Kolesteatomlu KOM ve Adeziv 

KOM)  ÖT uzunlukları Normal hastalarla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak kısa bulundu (sırasıyla 

P=0,012, P=0,009, P=0,001). Ama ÖT açısı ile ilgili anlamlı fark bulunamadı. Erkeklerin ÖTu 

bayanlarınkinden önemli ölçüde büyük bulundu, ama ÖTa’larında anlamlı fark bulunmadı. Çocukluk 

başlangıçlı hstalığı olan hastaların ÖTu normal bireylerin ÖTu’dan daha kısa bulundu (P=0,025).  

           ÖT uzunluğunun kısa olması önemli ölçüde olmasa da KOM gelişimine katkı sağlayan bir faktör 

olarak kabul edilebilir.  

Anahtar Sözcükler: otitis media; östaki borusu; temporal kemik; 
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SUMMARY 

 

The Influence of the Eustachian Tube Length and Angle in Development of 

Chronic Otitis Media 

 

It has been studied and concluded clearly in many researches that Eustachian tube’s (ET) 

placement in children and adults are different in terms of its length and angle. However, there are few 

studies about the relation between the ET angle and length and chronic otitis media (COM) in adults. 

           The study group comprised 171 adult patients who underwent ear surgery because of COM and 

74 normal adults. 245 subjects were individually studied retrospectively and their temporal 

tomographies were investigated with multiplanar reconstruction technique. In this research, it is aimed 

to compare the ET angle (ETa) and length (ETl) of ears adult patients who underwent ear surgery 

because of COM and healthy adults, and to determine the relationship between ET anatomy and the 

development of COM. 

            State of ET and mastoid are two important local factors for the process of chronic otitis media. 

The ET performs three functions: ventilation, protection, and clearance of the middle ear. Especially 

problems in protectiveness function will cause constant nasopharynx infections. The ET is made of 

two parts such as bony and cartilaginous portions and covered with soft tissues and muscles. It lies 

through anterior, inferior and medial. It’s about 17-18 mm in infants and 31-38 mm length for adults. 

         In this study, a significant difference statically has not been found when diseased and healthy 

ears compared in terms of ETa (p =0,068) and length (p =0,087). We found out that in some of the 

subgroups of patients (Revision COM, Cholesteatoma COM, Adhesive COM) when the length of ET 

compared with healthy subjects, diseased ones were found statistically short (p =0,012, p=0,009, p 

=0,001). However, there was not significiant difference about Eta. The ETl (p <0,05) were 

significantly greater in males than females, but there was no group difference in ETa. We observed 

ETl was shorter in childhood-onset diseased versus normal ears (P=0,025). 

          These results suggest that a more shorter ETl could be contributory (though not significantly) 

etiological factors in the pathogenesis of COM.) 
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