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 Bir arkadaşımızın ortaya fikir 

atması üzerine başladığımız 

dergimiz için çok heyecanlı ve 

mutluyuz. Bir anda toplanıp, 

planlayıp yapmaya koyulduk. Bir 

anda toplanabildik çünkü 

Hacettepe İşitme ve Denge 

Topluluğu ruhu budur, böyledir. 

Biri hadi yapalım dediğinde 

yanında birçok kişiyi buluverir. Bu 

sadece öğrenci de değildir; 

birbirinden kıymetli ve değerli 

hocalarımız da her zaman 

destekçimiz, her zaman yol 

göstericilerimizdir ve hep 

yanımızda yer alırlar. Uzun süre 

bir araya gelip yüz yüze 

toplanamadık ama asla kopmadık. 

Çünkü HİDT ruhu... Çok uğraştık, 

çok emek verdik ama değdiğine de 

inancımız tam. Bizlere faydasının 

olduğunu ve okuyacak olan herkese 

faydasının olacağını biliyoruz. 

Ekipteki arkadaşlarımızın her biri 

farklı görevler aldı. Kimisi yaptığı 

araştırmalarla kimisi yaptığı 

harika çizimlerle (kaynak 

belirtilmeyen çizimler ekibimize 

ait) kimisi düzenlemelerle kimisi de 

sosyal medya hesaplarıyla 

ilgilenerek katkısını sundu. Az çok 

demeden kimse emeğini 

esirgemedi. Bu harika ekip 

arkadaşlarımıza ve kıymetli 

hocalarımıza, mezun olsalar bile 

her zaman danışabildiğimiz ve fikir 

aldığımız eski topluluk üyesi olan 

arkadaşlarımıza desteklerinden 

dolayı teşekkür ediyoruz. Bir de 

‘unutmayalım ki biz yenisini yapana 

kadar en iyisi biziz’ :) 

 



3 

 

İÇİNDEKİLER: 
 

1. PERİFERİK İŞİTME ORGANLARI ANATOMİLERİ VE FİZYOLOJİLERİ 

2.   SAF SES ODYOMETRESİ 

3. HASTA HİKAYESİ ALMA 

4. VAKA ÖRNEĞİ 

5.   SAF SES ODYOMETRESİ 

6. İMMİTANSMETRİK DEĞERLENDİRME 

7. BULMACA 

 

    

  



4 

 

KULAK ANOTOMİSİ 

TEMPORAL KEMİK:  

 
Kulağı oluşturan yapıların çoğu temporal 

kemiğin içerisinde yer almaktadır. Temporal 

kemik, mastoid, petröz, skuamöz, timpanik 

parçalar ve styloid processesi içeren beş 

bölümden oluşur. Son derece sert olan bu 

kemiğin petröz parçası, iç kulağı ve sekizinci 

kraniyal sinirin beyin sapına giderken içinden 

geçtiği meatus acusticus internusu içerir. Mastoid 

kısım ise temporal kemiğin arka kısmını 

oluşturur. Mastoid, boyut, şekil ve sayı 

bakımından büyük farklılıklar gösteren karmaşık 

birbirine bağlı hava hücreleri sistemi içerir. 

Bunlar, orta kulak boşluğunun hemen arkasında 

yer alan timpanik antrum adı verilen ön-üst 

boşluk ile bağlantılıdır. Aditus ad antrum adı 

verilen bir açıklık, antrumu orta kulak 

boşluğunun attic kısmına veya üst kısmına 

bağlar. Antrumun (ve orta kulak) çatısı, onları 

beyin boşluğunun orta kraniyal fossa olarak 

bilinen kısmından ayıran tegmen tympani adı 

verilen ince kemikli bir plakadan oluşur. Orta 

kulak, antrum ve hava hücrelerinin sürekli, 

havalandırmalı bir sistemdir. Bu nedenle, tedavi 

edilmeyen orta kulak enfeksiyonunun mastoid 

hava hücresi sistemine ve ötesine yayılabilmesi 

çok olası bir durumdur. 

DIŞ KULAK: Kulak kepçesi (auricula), orta 

kulak ve koklea gibi daha derin seviyelerde 

işlenecek sesin toplayıcısı olarak çalışmasına 

rağmen, halk arasında kulak olarak adlandırılan 

çıkıntıdır. Yapısı kıkırdaktan oluşur. Kulak 

kepçesi, ses lokalizasyonuna yardımcı olmak  ve  

ses  enerjisini  toplamak  dahil  olmak üzere 

birçok önemli işlevi vardır. Yapısında bulunan helix 

kulak kepçesinin kıvrılmış kısmını oluşturur ve en 

distalinde yer alır. Helixin üzerindeki üst-arka çıkıntı, 

kulak tüberkülü (veya Darwin's tubercle) olarak 

bilinir. 

 

Yine helixin hemen önünde antihelix bulunur. 

Helix ve antihelix arasında skafoid fossa bulunur. 

Antiheliks üstte çatallaşarak crura anthelix'i 

oluşturur ve aralarındaki boşluk fossa triangularis 

(üçgen fossayı) oluşturur. Concha (veya concha 

auriculae), dış kulak yolunun (meatus acousticus 

externus) olarak bilinen kulak kanalının girişidir. 

Cymba conchae, konka'nın ön girişini işaretleyen 

helixin ön uzantısıdır ve cavum konka, konka'nın 

derin kısmıdır. Tragus olarak bilinen epitel kaplı 

bir kıkırdak yapı, sanki meatusun girişini 

kapatabilirmiş gibi görünümü vardır. Tragusun 

süperiorunda tüberkülum supratragicum yer alır. 

Tragusun posterior-inferiorunda anti-tragus yer 

alır. Antitragus ile tragus arasındaki bölgeye 

incisura intertragica denir. Antitragusun altında 

lobule yer alır. Lobülede kıkırdak yapı yer almaz. 

Kulak kıkırdağı kulak kiri, haşaratları vs kulaktan 

uzak tutmak için ince tüylerle kaplı epitel dokudan 

oluşmaktadır. 

Dış kulak yolu (DKY), konka derinliğinden 

ölçüldüğünde yaklaşık 7 mm çapında ve 2,5 cm 

uzunluğundadır ancak tragustan ölçüldüğünde bu 

uzunluğa 1,5 cm daha eklenir. Bu uzunluklar 

önemlidir çünkü rezonant boşlukları olan DKY 

ve konka, hem işitmeye katkıda bulunurlar hem 

de rezonans frekansının belirlenmesi büyük 

ölçüde boşluğun uzunluğuna bağlıdır. Kanalın 

lateral üçte birlik kısmı kıkırdaktan, medial üçte 

ikilik kısmı temporal kemiğin timpanik 

kısmından oluşur. Kıkırdak kısım, yaklaşık 8 mm 

uzunluğundadır; kılların yanı sıra bol miktarda 

yağ ve serümen (balmumu) bezleri içerir. Bu 

durum kemikli kısım için geçerli değildir. 

Konkada yağ bezleri de mevcuttur. Salgıları 

yağlama ve antimikrobiyal işlevlere hizmet eder. 

Ayrıca kanalın enkazdan ve hatta bazı yabancı 

cisimler ve böceklerden arındırılmasına yardımcı 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/acoustics
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olur. DKY ‘S’ şeklindedir. DKY’de yürüyüşe 

çıkıldığında iki tane boğum ile karşılaşılır: İlki, 

kıkırdak kısmının sonunu ve kemikli DKY'nin 

başlangıcını gösterir. İsthmus olarak adlandırılan 

ikinci daralma, TM'nin kendisinden yaklaşık 0,5 

cm uzaklıktadır. Bu yolculukta karşılaşılacak 

diğer bir yapı da serümen (ear wax)dir. Kulağın 

kendisinin ürettiği bu mumsu yapı kulağın 

kıkırdak kısmında yer alır ve kulak kıllarıyla 

beraber kulağı korur. 

 Yürüyüşün sonunda DKY'de yaklaşık 55⸱ eğik 

bir açıyla oturan ince, üç katlı doku tabakası olan 

timpanik membran (TM) ile karşılaşılır. TM, dış 

ve orta kulak arasındaki sınırı belirler. Yapısal 

olarak kulak zarı genellikle üç katmana sahip 

olarak tanımlanır ancak dört katman vardır. 

DKY’nin epitel dokusu TM'nin dış tabakasını 

oluşturuken, orta kulağın astarı iç tabakasını 

oluşturur. Bu iki tabaka arasına sıkıştırılmış 

TM’nin iç yapısını 2 katlı fibröz (lifli) dokular 

oluşturur. Radyal ve sirküler fibroelastik bağ 

dokuları, bu ara katmana optimum güç ve 

gerginlik sağlar. TM, yaklaşık 55 mm2 alandır ve 

üzerinde birtakım yapılar yer alır. Otoskop 

yardımıyla TM’ye bakıldığında üzerinde orta 

kulak kemiklerinden biri olan malleusun en 

distaldeki bağlantı noktası olan umbo görünür. 

 

TM özellikle bu noktada çok gergindir. Umbonun 

inferior-anterior alanında kalan kısım otoskop 

ışığını yansıttığından dolayı cone of light (ışık 

konisi) ismini alır. Yine TM’ye bakıldığında 

malleusun kolu bir çizgi şeklinde görülecektir. 

TM’nin iç bükey bir yapı olarak görünümü vardır. 

Membran ve malleus arasındaki bu sıkı bağlanma, 

akustik enerjinin TM'den kemikçik zincire hazır 

bir şekilde aktarılmasına izin verir. Timpanik 

membranın en büyük kısmı malleal kıvrımların 

dışında veya altında uzanır ve yukarıda açıklanan 

üç katmanı da içerdiği için pars tensa (gergin 

kısım) olarak adlandırılır. Kulak zarının malleal 

kıvrımlar arasındaki üst bölgesi brous tabakaları 

eksiktir ve bu nedenle pars flaccida olarak 

adlandırılır. Aynı zamanda Shrapnell zarı olarak 

da bilinir. Bu flaccid parça TM’nın üst çeyreğinde 

görülebilir. 

ORTA KULAK: 

Orta kulak, vücudun en küçük kemiklerinden 

üçünün yer aldığı küçük ama son derece önemli 

bir alandır. İlk olarak, bu kemiklere bir göz atalım. 

 

 
Şekil 1Anatomy and Physiology of the Auditory System (Gelfand, 

S., 2016) 
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Kemikçikler: Kulaktaki kemikler; malleus, incus 

ve stapes olarak bilinen kemikçiklerdir. Üç eklemli 

kemikten oluşan bu kemikçik zinciri, TM’ye çarpan 

akustik enerjinin iç kulağa iletilmesinde görev alır. 

Malleus kemikçiklerden en büyüğüdür, TM ile 

bağlantı noktası sağlar. Malleusun sapı veya 

manubriumu, malleusun gövdesinden ince bir 

boyun ile ayrılmış uzun bir koldur. Anterior ve 

lateral processes (çıkıntı), ligamentler için bağlantı 

noktaları sağlar. 

 

Malleusun manubriumu TM ile bağlantılıdır. 

Lateral processesin TM ile bağlantısıyla, anterior 

ve posterior malleolar kıvrımları ve pars 

flaccida'yı oluşturur. Malleusun başı orta kulağın 

epitimpanik girintisine doğru çıkıntı yapar. 

 

Şekil 2Auditory Physiology (J. Anthony Seikel, 1997) 

Malleus orta kulak kemikçiklerinin en büyüğü 

olmasına rağmen sadece 9 mm uzunluğunda ve 25 

mg ağırlığındadır. İncus (örs şekline benzeyen), 

kemikçik zincirinin ara iletişim bağlantısını 

sağlayan orta kulak kemikçiğidir. İnkusun 

gövdesi, malleolar bölümü vasıtasıyla malleusun 

başı ile, inkusun uzun processesi neredeyse 

malleusun manubriumuna paralel olacak şekilde 

eklem yapar; gövdesi ise neredeyse tamamen 

epimpanik girintinin içindedir. Kısa processes, 

posteriora doğru çıkıntı yaparken uzun 

proccesesin sonu medial doğru bükülerek stapes 

ile eklem yapacak lentiküler processesi oluşturur. 

İnkus yaklaşık 30 mg ağırlığındadır ve en uzun 

processesi yaklaşık 7 mm'dir. Malleus ve incus, 

hareketi oldukça sınırlı olan bir eklem ile 

birbirlerine bağlanırlar. Hatta malleus ve incusu, 

TM'den uyaran gelmesi sonucu birlikte hareket 

ediyor gibi görünmektedir. 

Orta kulak kemikçiklerinden en küçüğü stapes 

(üzengi), zincirin en son kemiğidir. Stapesin başı 

(caput), incusun lentiküler processesi ile eklem 

yapar ve stapesin boynu crura haline gelir. Ön ve 

arka kruranın oluşturduğu kemer, stapesin 

footplatende veya tabanı üzerinde birleşir. 

Stapesin taban plakası, halka şeklindeki bağ 

tarafından yerinde tutulan temporal kemiğin oval 

pencere ile bağlantılıdır. Yaklaşık 4 mg 

ağırlığındadır ve stapesin kapladığı alanı yalnızca 

yaklaşık 3,5 mm2'dir. Kemikçik zincir, orta kulak 

boşluğunun duvarlarına bir dizi ligament ile 

bağlanarak askıda durur. 

ORTA KULAK KASLARI: Orta kulağın iki 

önemli kası kemikçiklere bağlanır. Bunlar, 

Stapedius ve Tensor tympani’dir ve insan 

vücudunun en küçük kaslarıdır. 

Stapedius kreası, yaklaşık 6 mm uzunluğundadır. 

Kas, stapesin arka boynuna girer, böylece 

kasıldığında stapes arkaya doğru çeker. 

Stapediusun innervasyonu, VII fasiyal sinirin 

stapedial dalı aracılığıyla olur. 

Tensör Timpani, orta kulak boşluğunun ön 

duvarından östaki tüpünün ağzından daha üstte 

çıkan, yaklaşık 25 mm uzunluğundadır. 

Stapediusta olduğu gibi, orta kulak boşluğunda 

sadece tensör timpani tendonu bulunur; kasın 

kendisi kemik içinde yer alır. Bu kasın kasılması 

malleusu anteromedial olarak çeker, böylece 

üzerine dolaylı gerilim uygulayarak TM'nin 

hareket aralığını azaltır. Aslında hem tensör 

timpani hem de stapedius kasları orta kulak iletim 

sistemini sertleştirir, böylece akustik bilginin 

düşük frekanslarda iletimini azaltır. Yani bu 

kasların kasılması, kokleaya ulaşan sinyalin 

gücünü azaltarak, onu yüksek sinyal 

yoğunluğundan kaynaklanan hasardan korur. 

Tensör timpani'nin innervasyonu, otik ganglion 

yoluyla V trigeminal siniri tarafından yapılır. Bu 

bağ ve kas bağlantılarının düzenlenmesi, orta 

kulağın işlevi için kritiktir. Kemikçiklerin 

bağlantıları, sürekli salınımı engellerken titreşimi 

desteklemek için gereken hassas "ayarlamayı" sağlar. 

Medial Duvar Koklea ve vestibüler sistemle 

ilgili dört sınır, boşluğun hemen medialinde yer 

alır. Stapes tabanının gömülü olduğu oval 

pencere (fenestra vestibuli; fenestra ovalis), üst-

arka tarafta yer alır ve bu noktanın altında, 

yuvarlak pencere (fenestra koklea; fenestra 

rotunda) ile kapatılmış bir açıklık vardır. İkincil 

timpanik membran ve kokleanın skala 

timpanisine girişi işaretler. Bu ikisinin arasında, 

kokleanın bazal dönüşünün oluşturduğu bir 

çıkıntı olan burun vardır. Oval pencerenin 

hemen üstünde, yarım daire kanalının çıkıntısı 
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vardır. Bu işaretlere ek olarak, tensör 

timpani'nin içinde bulunduğu ve tendonunun 

çıktığı kanalın bir kısmını ve ayrıca fasiyal 

sinirin çıkıntısını görebilirsiniz. 

Anterior (Ön) Duvar Ön duvarın incelendiğinde, 

östaki borusunun girişi ve bu duvarın içinde iç 

karotis arterinin seyri ortaya çıkar. Tensör 

timpani içinde bulunduğu kanal, daha önce de 

belirtildiği gibi, trokleariform süreçle 

işaretlenen bu duvarın en orta kısmından ortaya 

çıkar. 

İşitme tüpü (faringotimpanik tüp veya östaki 

tüpü olarak da bilinir); orta kulaktaki basınç ile 

atmosferik basınç arasındaki dengeyi korumak 

ve orta kulak boşluğuna oksijen getirmek için 

çok önemli bir araçtır. Böylece orta kulak 

boşluğunun havalanmasını sağlamış olur. Östaki 

tüpü yaklaşık 36 mm uzunluğundadır ve 

nazofarenkse doğru ilerlerken anterior ve 

medialde seyreder. etişkinlerde, östaki borusu 

aşağıya, mediale ve öne doğru ~ 45 ° 'lik bir 

açıyla aşağıya doğru eğilen şekilde durur. 

Bununla birlikte, östaki borusunun bebeklerde 

ve küçük çocuklarda neredeyse yatay 

konumdadır. Östaki tüpünün kemik kısmı 

(yaklaşık 12 mm uzunluğunda), temporal 

kemiğin petröz ve skuamöz kısımlarının 

birleştiği yerde sona erer. Östaki tüpünün 

kıkırdak kısmı kemik kısmının iki katıdır ve 

enine kesit alındığında tüm alt yön boyunca 

eksik olduğu görülür. Yani, östaki tüpü, alt 

kenar boşluklarını birbirinden uzaklaştırarak 

genişleyebilir; bu, tensör veli palatini tarafından 

gerçekleştirilen bir işlevdir. Tensör palatini kası 

tarafından uygulanan çekme nedeniyle kıkırdak 

açılmadığında tüpün lümeni açılır. 

 

Şekil 3 Anatomy and Physiology of the Auditory System (Gelfand, 

S., 2016) 

Bu, yutma, esneme ve tensör palatini kasının 

kasılmasına neden olan diğer eylemler sırasında 

meydana gelir. Bu mekanizma östaki borusunu sık 

ve etkili bir şekilde açamadığında orta kulakta 

negatif basınç gelişir (dışarıdaki atmosfer 

basıncına kıyasla). 

Kapalı orta kulak boşluğu içinde ortaya çıkan 

negatif basınç, genellikle klinik olarak orta kulak 

hastalıklarının gelişimini hızlandırır. 

Posterior(Arka) Duvar ve Taban  

 Arka duvarda, stapediusun tendonunun stapesin 

boynuna bağlanmadan önce ortaya çıktığı 

stapedial piramidin (piramidal eminence) çıkıntısı 

vardır. Posterior duvar içinde korda timpani ve 

VII fasiyal sinir çıkıntısının medial duvarda 

devam ettiği görülebilir. 

Orta kulak boşluğunun tabanının altında juguler 

ampul bulunur. Mastoid sürecinin çoğunu 

oluşturan mastoid hava hücreleri, orta kulak 

boşluğunun tabanına kadar uzanabilir. Orta kulak 

boşluğunun enfeksiyonu, daha sonra mastoid hava 

hücrelerinin enfeksiyonuna neden olabilir ve 

bazen mastoidektomi gerektirebilir. 

İÇ KULAK: : İç kulak kemik labirent ve 

membranöz labirentten meydana gelmektedir. 

Kemik labirent: Kemik labirent üç parçadan 

oluşur. Bunlar; koklea, vestibül, yarım daire 

kanalları. Zar labirent; koklea, otolit organlar 
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(makula ve utricula) ve 3 yarım daire kanalından 

oluşur. 

İşitme ile ilgili olan organ koklea’dır. Denge 

organı vestibul ve yarım daire kanallarından 

oluşmaktadır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4 Auditory Physiology (J. Anthony Seikel, 1997) 

 

KOKLEA: Labirentin işitsel kısmını oluşturur. Kendi 

üzerine yaklaşık 3 defa kıvrılıp kör olarak sonlanan 

çapı giderek azalan bir sarmal kemik sistemidir. Üst 

kanala skala vestibuli adı verilir ve alt kanala scala 

timpani adı verilir. Scala media adı verilen bir orta 

kanal ile ayrılırlar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Endolenfatik sıvı veya endolenf adı verilen bir 

sıvı, skala media ortamını kaplarken, iki dış kanal, 

perilenfatik sıvı veya perilenf adı verilen farklı bir 

sıvı ile doludur. İki dış kanal, helikotrema adı 

verilen bir açıklıkta buluşur. Oval penceredeki 

stapes skala vestibuli tabanında ve yuvarlak 

pencere skala timpani'nin ucundadır. Skala media 

ortamı, Reissner membranı tarafından üstündeki 

skala vestibüllerinden ve bunun altındaki skala 

timpani'den baziler membran ile ayrılır. Baziler 

zar, bazalda en dar ve apexe doğru giderek 

genişleyen bir yapıdır. Perilenf, büyük bir sodyum 

konsantrasyonu içermesi açısından çoğu hücre dışı 

sıvıya benzer. Öte yandan endolenf, yüksek 

konsantrasyonda potasyum içerdiğinden hücre içi 

sıvıya benzetilmektedir. Koklear kanal ~ 35 mm 

uzunluğundadır. Spiral kanalın üst yapısı, merkezi 

bir çekirdek etrafında ~ 2¾ dönüş yapan kemikli 

spiral laminaya modiolus adı verilir. 

 

Şekil II Anatomy and Physiology of the Auditory System (Gelfand, 

S., 2016) 

Baziler membran, kemik spiral laminadan spiral 

bağa yatay olarak uzanan bir membrandır. 

Reissner membranı, limbusun medial yönünün 

Kemik labirent (Osseous labyrinth): Vücuttaki en 

yoğun kemik olan Temporal kemiğin petröz 

parçası içindeki birbiriyle bağlantılı boşluklardan 

meydana gelir. 

Zar labirent (Membraneous labyrinth): Zar labirent 

kemik labirentin iç kısmında yer alır. Zar yapılar 

kemik labirentin 1/3’lik kısmını kaplar. Zar 

labitentin içerisinde endolenf; zar ve kemik 

labirentler arasında kalan kısımda ise perilenf adı 

verilen sıvılar bulunur. 
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tepesinden ~ 45 ° 'lik yukarı doğru bir açıyla spiral 

bağa giden ince bir membrandır. Corti organı, 

işitme için duyu organıdır ve iç spiral sulkusun 

yanında baziler membran üzerinde bulunur. 

Tectorial zar, limbusun üst kısmından doğar ve 

Corti organının üstündeki zarını oluşturur. Skala 

mediaya, skala ortamının kimyasal ortamını 

koruyan stria vaskülaris adı verilen zengin bir 

kılcal damar ağı eklenir. Corti'nin organının 

merkezinde görülen baş aşağı "Y", Corti'nin 

sütunlarını veya çubuklarını oluşturur. Bu sütun 

hücreleri, Corti tüneli adı verilen üçgen bir alanı 

çevreler. 

 

Şekil 5Auditory Physiology (J. Anthony Seikel, 1997) 

Tünel boyunca uzanan ince çizgiler, işitme 

sinirleridir. Corti tüneline medial tek sıra iç tüylü 

hücrelerdir (İTH'ler) ve bunun yanında üç sıra dış 

tüy hücreleri (DTH'ler) bulunur. Bu hücrelere saç 

hücreleri adı verilir çünkü bunların tepesinde 

stereocilia, adı verilen mikroskobik tüyler 

bulunur. Stereocilia, saç hücresinin tepesinde bir 

kalınlaşma olan kütiküler plakadan yukarı doğru 

uzanır. İşitsel sinir hücreleri veya saç 

hücrelerinden gelen lifler, habenula perforata adı 

verilen açıklıklardan kemik spiral laminaya girer. 

Saç hücrelerinin üst kısımlarının yanı sıra tünel 

hücrelerinin üst uçları ve diğer destekleyici 

hücreler tarafından retiküler lamina adı verilen 

geçirimsiz bir tabaka oluşur. Retiküler lamina, 

Corti organının altta yatan yapılarını, üstlerindeki 

skala ortamının geri kalanından izole eder. 

Kokleanın farklı kısımları arasında dinlenme 

potansiyeli denilen elektriksel gerilim farklılıkları 

bulunmaktadır. Perilenf, voltajı 0 milivolt (mV) 

olacak şekilde genellikle referans noktası olarak 

kabul edilir. Perilenf ile karşılaştırıldığında, 

endolenf yaklaşık +100 mV polariteye sahiptir ve 

endokoklear potansiyel olarak adlandırılır. Saç 

hücrelerinin içindeki elektrik potansiyeli hücre içi 

potansiyel olarak adlandırılır ve İTH'lerde 

yaklaşık –40 mV ve DTH'lerde –70 mV'dir. 

 

Saç hücreleri: Her kulakta ~ 3500 iç saç 

hücresi ve 12.000 dış saç hücresi vardır. 

İTH'ler gözyaşı damlası, DTH'ler ise tüp 

şeklindedir. Her iki tipte de üst uçlarında 

kütiküler plakalardan çıkıntı yapan farklı 

boyutta stereosilia sıraları vardır. En yüksek 

stereosilia sırasının hemen ötesinde bazal 

gövde veya kinocilium adı verilen başka bir 

tür ilkel siliyum içeren, bir alan vardır. İç saç 

hücreleri, duyusal alım sürecini desteklemek 

için gerekli olan kapsamlı metabolik aktivite 

ile ilişkili golgi aygıtı, mitokondri ve diğer 

organel konsantrasyonlarına sahiptir 

 

 

Şekil 6 Anatomy and Physiology of the Auditory System (Gelfand, 

S., 2016) 

Dış tüylü hücreler, kasılma proteinleri ve genellikle 

kas hücreleriyle ilişkili çeşitli yapısal özellikler 

içerir. Aslında, DTH'ler sinir sinyallerine ve 

kimyasal maddelere yanıt olarak kısalabilir ve 

uzayabilir. Saç hücreleri, stereosilyaları kanalın 

yan duvarına doğru veya modiolustan uzağa doğru 

büküldüğünde tepki verir. 

İŞİTME FİZYOLOJİSİ: 

İşitsel mekanizma, akustik konuşma sinyalini 

işlemekten sorumludur. İnsan işitme mekanizması, 

20 ila 20.000 Hz'yi kapsayan yaklaşık 10 oktavlık 

bir frekans aralığına sahiptir. Dış kulak sesi toplar 

ve frekans bileşenlerini bir şekilde “şekillendirir”; 

orta kulak, havadaki akustik sinyali kokleanın sıvı 
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ortamına iletir; iç kulak, zamansal ve spektral 

analizler yapar. İşitsel yol bu sinyali iletir ve daha 

ileri işler. Serebral korteks sinyali yorumlar. 

Dış Kulak: Bir ses toplayıcısı olarak görülebilir. 

Sırtları, olukları ve bombeli bölgeleri ile kulak 

kepçesi, kafanın arkasından gelen ses için daha az 

etkili olmasına rağmen, önden veya yandan başa 

doğru gelen ses için mükemmel bir huni görevi 

görür ve önden gelen sesleri 3-5 dB HL kadar 

artırır. Belirli frekansları (rezonans frekansını) 

seçici olarak güçlendirirken rezonans frekansı 

dışındaki frekanslarda enerjiyi reddetme 

eğilimindedir. Dış kulağın aktif (hareketli) 

unsurları olmadığı için, input üzerinde yalnızca 

pasif bir etkiye sahip olabilir. Kulak kepçesi, 

akustik enerjiyi DKY ve TM'ye odaklayan bir "ses 

hunisi" görevi görür. Bu yapıların her ikisi de, 

rezonans yoluyla sinyalin göreceli olarak gücünü 

artıran şekillere sahiptir ve 1500 Hz ile 8000 Hz 

arasında nispeten artırılmış sinyal yoğunluğu 

meydana getirirler. Fakat kulak kepçesinin 

bileşenleri, DKY'ninkine kıyasla genel kazanca 

nispeten daha küçük bir miktar katkı sağlarlar. 

Tüm sistemin katkısı ise yaklaşık 2000 Hz'de 20 

dB'ye ulaşan net bir kazançla sonuçlanır. 

 

Şekil III Auditory Physiology (J. Anthony Seikel, 1997) 

Orta Kulak: Orta kulak mekanizması, kokleaya 

yaklaşan basıncı arttırmak ve böylelikle empedans 

olarak adlandırılan enerji akışına karşı direnci 

aşmak için tasarlanmıştır. Basınç = kuvvet/alan 

olduğunu hatırlayın. Yani basıncı arttırmak için ya 

kuvveti arttırmalı ya da kuvvetin uygulandığı 

alanı azaltmalı. Enerji akışına direnç, empedans 

olarak adlandırılır. Orta kulak mekanizması, 

ikincisini dış ve iç kulağın empedansını 

eşleştirmenin birincil yolu olarak kullanır. Yani, 

orta kulağın birincil işlevi, iki iletken sistemin, dış 

kulak ve kokleanın empedansını eşleştirmektir. 

Empedans eşleştirmesinin ilk mekanizması, 

TM'nin ve oval pencerenin alanları farkından elde 

edilir. TM, yaklaşık 55 mm2'lik bir etkili alana 

sahipken, oval pencerenin alanı yaklaşık 3.2 

mm2'dir, bu da TM'yi oval pencereden 17 kat daha 

büyük yapar. TM'ye ulaşan ses enerjisi oval 

pencereye aktarıldığında bu alan farkından dolayı 

yaklaşık 25 dB'lik bir artışa dönüşen 17: 1'lik bir 

kazanç vardır. 

 
 

İkinci empedans eşleştirme işlevi, bir kaldıraç 

sistemi denilen sitemle gerçekleşir. Manubriumun 

uzunluğu yaklaşık 9 mm iken, stapes uzun 

procossesinin uzunluğu yaklaşık 7 mm'dir ve 

toplamda yaklaşık 1,2 mm’lik kazanç sağlar. Bu 

kaldıraç etkisiyle oluşan kazanç yaklaşık 2 dB'dir. 

 
Üçüncü bir etki ise TM'nin bükülmesinden 

kaynaklanır. TM sese yanıt olarak hareket ettikçe, 

malleusun kolu TM yüzeyinde daha kısa bir 

mesafe hareket edecek şekilde bükülür. Bu 

bükülme, sinyalde 4 dB ile 6 dB'lik bir artış 

sağlayan bir kuvvet artışı ile sonuçlanan 

malleusun yer değiştirme hızında bir azalmaya 

neden olur. Kombine olarak bakıldığında, uyaran 

frekansına bağlı olarak TM'den kokleaya yaklaşık 

31 dB arttırılmış bir ses olarak iletilir. 
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İç Kulak Fizyolojisi: Gelen akustik sinyalin 

spektral ve zamansal akustik analizlerini 

yapmaktan sorumludur. Spektral analiz ile 

kastedilen, belirli bir sinyalin çeşitli frekans 

bileşenlerini çıkarma veya tanımlama sürecidir. 

Koklea, gelen bir sinyalin frekans bileşenlerini 

ayırmak, amplitüdlerini belirlemek ve hatta bu 

sinyalin temel zamansal yönlerini tanımlamak 

için özel olarak tasarlanan bir yapıdır. Bu 

süreçler, bir akustik sinyalin işitsel işlemesinin ilk 

seviyesini oluşturur. Sonraki işlemler, sinyal 

işitsel yol boyunca devam eder. Yani sinyalin ilk 

işlemlendiği yer kokleadır. DKY’deki havanın 

hareketi TM'nin hareket etmesine neden olur ve 

bu hareket oval pencereye iletilir. TM içe doğru 

hareket ettiğinde, oval pencereyle bağlantılı olan 

stapesin footplati de içeri hareket eder ve TM 

dışarı doğru hareketinde, footplate de dışa doğru 

hareket eder. Bu hareket, sesin sıkışmasına ve 

gevşemesini sağlar böylece karmaşık frekanslar 

içeren ses dalgaları doğrudan footplatin 

medialindeki koklear sıvıya iletilir. Stapes, skala 

vestibulideki perilenfi sıkıştırdığında, Reissner 

membranı skala mediaya doğru ve baziler 

membran da skala timpani'ye doğru şişirilir. Yani, 

skala vestibuli sıvısındaki bir sıkıştırma doğrudan 

baziler zara iletilir. Georg von Békésy’nin 

ilerleyen dalga teorisine göre; yüksek frekanslı 

sesler iç kulağa çarptığında, kokleanın bazal ucu 

olan vestibüleye daha yakın olan baziler 

membranın titreşimine neden olurlar. Düşük 

frekanslı sesler ise apexe ulaşan ve baziler 

membran boyunca daha büyük bir mesafeyi 

kaplayan uzun bir hareket dalgasına neden olur. 

Bu şekilde, hareket eden dalga, karmaşık seslerin 

frekans bileşenlerini ayırır çünkü yüksek frekanslı 

sesler bazal bölgelerde işlenirken, düşük frekanslı 

sesler apexe yakın işlenir. Bir ses hem yüksek 

hem de düşük frekans bileşenlerine sahip 

olduğunda, bu bileşenler ayrılır ve baziler 

membranın ilgili bölümlerinde işlenir. 

Von Békésy’nin domuzlarla yapılan çalışmalarda, 

baziler membranın bazal ucunun apikal uçtan 

daha sert olduğunu ve sertliğin tabandan apekse 

kademeli bir şekilde azaldığını ortaya çıkardı. Bir 

yapının kütlesi arttıkça rezonans frekansının 

azaldığını biliyoruz. Baziler membran, bazaldan 

apexe kadar giderek daha masif hale gelir. Son 

olarak, baziler membran, bazaldan apexe doğru 

giderek genişler. Bu üç bileşen -dereceli sertlik, 

kademeli kütle, kademeli genişlik- baziler 

membranı mükemmel bir frekans analizörü 

yapmak için birleşir. Bu rezonans özelliklerinin 

önemi, orta kulak mekanizmasının yokluğunda 

(orta kulak kemikçikleri olmayan bir kişinin 

kemik iletim testinde olduğu gibi) hareket eden 

dalganın uyarılabilmesini sağlar. Saç hücrelerinin 

uyarılması, birbirini etkileyen birkaç değişkenin 

sonucu olarak ortaya çıkar. İlk olarak, dış tüylü 

hücrelerin siliaları tektonik zarın içine 

gömülüdür. Dalga baziler membran boyunca 

hareket ettikçe, kıl hücreleri tektonik membrana 

göre yer değiştirir. İç saç hücrelerinin tektonik 

zarın içine gömülmezler ve bu nedenle dış tüylü 

hücreler ile aynı kuvvetlere maruz kalmazlar. 

Daha ziyade, iç tüylü hücrelerin onları uyarmak 

için endolenfin sıvı hareketine bağlı olduğu 

görülmektedir. En az 40 dB SPL'nin altındaki 

şiddetdeki sesler için, dış tüylü hücrelerin şiddet 

kodlama için önemli bir mekanizma olduğu 

görülürken, iç tüylü hücreler frekans kodlaması 

için elzemdir. Dış tüylü hücrelerin kaybı, 

tamamen işitme kaybına değil, işitme eşiğinin 

yükselmesine neden olur. 

 

Şekil IV Auditory Physiology (J. Anthony Seikel, 1997) 
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…………………….. bir huni dibi ses toplama işlevi görür 

…………………………….. timpanik zara ulaşan ses için bir kanaldır. 

Timpanik membran ............... doku katmanından oluşur. 

…………. malleusun manubriumunun en distaldeki bağlantı noktasıdır. 

…………, orta kulak kemiğidir ve timpanik membrana doğrudan bağlanır. 

…………., oval pencere ile doğrudan iletişim kuran orta kulak kemiğidir. 

Stapesin footplati .................. ile birleşir. 

Üç sıra …… tüy hücreleri ve bir sıra …… tüy hücreleri vardır. 

 

 

 

                        

 

  

Kulak, akustik enerjiyi elektrokimyasal enerjiye dönüştürdüğü için bir …………. 

görevi görür. 

1- TRANSDUCER 

2- DIŞ KULAK 

3- DIŞ KULAK KANALI 

4- ÜÇ 

5- UMBO/MALLEUS 

6- STAPES 

7- OVAL PENCERE 

8- DIŞ/İÇ 
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SAF SES ODYOMETRESİ: 

Şahin, B.Ü., Şahin, R. 

SAF SES NEDİR VE NASIL 

BELİRLENMİŞTİR? 

Saf sesler frekansları, genlikleri, fazları ve süreleri 

tarafından tanımlanan en basit seslerdir. Saf ses 

odyometrisi için bu özelliklerin en önemlisi 

frekans ve genliktir (yoğunluk seviyesi). Saf ses 

eşikleri ise bir tonal uyarıcıya en düşük yanıt 

düzeyini temsil etmektedir. Normal işitmeye sahip 

kişiler 20 ile 20.000 Hz arası frekansları 

algılayabilirler. İnsanların işitmesi 500 ve 8.000 

Hz arasındaki frekans aralığına daha hassastır. Bu 

frekans aralığı diğer frekanslara oranla daha iyi 

duyulabilmektedir.  

Geleneksel saf ses odyometrisinde tipik olarak 

250 veya 125 Hz ile 8.000 Hz arasındaki 

frekanslar için eşik değerlendirmesi 

yapılmaktadır. Geleneksel saf ses odyometrisinin 

frekans aralığı konuşmayı anlamak için önemli 

olan frekans aralığına (100 ile 6.000) çok 

benzemektedir (Fransız ve Steinberg, 1947). Saf 

seslerin genliği ya da seviyesi genellikle 

desiBell(dB) birimiyle ölçülür. DesiBell bir oranın 

logaritmasını temsil eder, terim referans olmadan 

anlamsızdır. Yaygın olarak kullanılan iki desibel 

ölçeği ses basınç seviyesi (SPL) ve işitme seviyesi 

(HL)’dir. dB SPL için referans seviyesi 20 μPa 

basınç değeridir, bu referans değeri duyulabilen en 

zayıf basınca karşılık gelmektedir. dB SPL için 

referans seviyesinde frekans belirtilmemiştir. 

Kalibrasyon ve konuşma veya diğer seslerin farklı 

frekanslarda seviyesini karşılaştırmak amacıyla 

odyolojide SPL ölçeği sıklıkla kullanılmaktadır. 

Odyometrik ölçüm yapılırken ise dB HL ölçeği 

kullanılır. dB HL, genç sağlıklı bir bireyin her 

frekansta duyabildiği en düşük ses şiddetini ifade 

etmektedir.2,3 

NEDEN SAF SES EŞİKLERİ? 

Saf ses eşiklerinin iki önemli nedeni vardır: İşitme 

kaybının tipi hakkında bilgi sağlamanın yanı sıra 

işitme sisteminin hasar görmesinden kaynaklanan 

frekansa spesifik eşik artışlarını ölçebilmektedir.  

 

 

Dış ve orta kulak (iletim sistemi) ile ilgili 

sorunların yanında koklea ve işitme sinirindeki 

(sensöri/nöral sistem) sorunlar nedeniyle de 

oluşabilen saf ses eşiklerindeki kayıp miktarının 

nicelleştirilmesini sağlar. Bu ayrım doktorların ve 

odyologların tanı ve rehberliğine yardımcı olmak, 

tedavi stratejilerini belirleyebilmek için büyük 

önem arz eder. İşitme sistemine verilen hasar 

genellikle frekansa özgü hassasiyet kaybına neden 

olur. Örneğin orta kulağın gerginlik (stiffness) ve 

kütle (mass) özelliklerindeki değişiklikler alçak ve 

yüksek frekanslardaki kayıp miktarlarını göreceli 

olarak etkilemektedir. Hava iletim eşikleri için, 

gerginlikte bir artış alçak frekanslarda daha büyük 

bir kayba neden olurken kütledeki bir artış yüksek 

frekanslarda daha büyük bir kayba neden 

olmaktadır. Saf ses (veya diğer dar bantlı sesler) 

için eşikler sensöri/nöral yoldaki farklı kanalların 

bütünlüğü hakkında tanısal bilgi sağlar. İşitsel 

sistem, kokleadan kortekse tonotopik olarak (yani 

bir frekans-yer haritalaması) düzenlenir. Bazilar 

membran boyunca belirli bir bölgede kokleanın 

duyu hücrelerine verilen hasar, o bölge tarafından 

kodlanan frekanslara karşılık gelen bir işitme 

kaybına neden olur. Bu nedenle konuşma gibi 

geniş bantlı bir uyaran kullanılması ile 

belirlenemeyen ayrıntılar saf ses işitme testleri ile 

sağlanır. Odyologlara kaybın miktarı ve türü 

hakkındaki kritik tanı bilgileri sağlamasının yanı 

sıra saf ses eşikleri: 

 Engel derecesini tahmin etmek 

 İşitme koruma programları için bir temel 

ölçü olarak 

 Bir hastalık sürecinin tedavisini veya 

ilerlemesini takiben işitmedeki değişikleri 

izlemek  

 İşitme kaybı taraması için 

 Bir işitme cihazı veya koklear implant 

adaylığı belirlemek için 

 Bir işitme cihazının kazanç özelliklerini 

seçmek için de kullanılır.  

Saf ses eşikler aynı zamanda eşik üstü 

konuşma testinin sunumu, uyarılmış 

otoakustik emisyonlar ve akustik refleks gibi 

diğer odyolojik testlerin anlamlı 

yorumlanması için bir referans seviye sağlar. 

Ayrıca işitme cihazının işlevsel kazançlarını 

değerlendirmek için de kullanılır.2 
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SAF SES ODYOMETRİ 

 
Saf ses eşik tayini, dış kulaktan başlayıp işitsel 

kortekse uzanan işitme sisteminin tümünü 

değerlendirmesi bakımından odyolojik 

incelemenin temelini oluşturmaktadır. Saf ses 

odyometrisi, işitmeyi tek başına bu derecede 

kapsamlı ve ayrıntılı değerlendirdiği için 

uygulamada belirli protokollerin oluşturulması 

önem kazanmaktadır. Saf ses odyometrisi, hava ve 

kemik yolu saf ses eşiklerinin ve gerekli 

durumlarda hava yolu ve/veya kemik yolunun 

maskeli eşiklerinin belirlenmesini içermektedir. 

Odyometreler hava yolu ve kemik yolu saf ses 

eşiklerinin nicel ölçümünü yapmak amacıyla 

kullanılan cihazlardır. Hava yolu eşikleri tüm 

işitme yolunu değerlendirir ve genellikle 

kulaklık(insert veya supraaural) kullanılarak 

ölçülür. Kulaklıklar genellikle hava yolu saf ses 

eşiklerini ölçmek için kullanılmaktadır. Klinik 

odyolojide uzun yıllar boyunca yastığının kulak 

kepçesine dayandırıldığı Supraaural (kulak üstü) 

kulaklıklar kullanılmaktaydı. 

Supraaural kulaklıkların popülaritesi kalibrasyon 

kolaylıkları ve piyasada satılan başka türlerinin 

bulunmamasından kaynaklanmaktaydı. 

Geçtiğimiz birkaç yılda kullanıma sunulan insert 

ve circumaural kulaklıklar ise saf ses odyometrisi 

için birçok yararlı uygulamalar sağlamaktadır.2  

 

Şekil 1: TDH-49, Supraaural Kulaklık2 

İnsert yani kulak içi kulaklıklarda prob ucu, kulak 

kanalına tipik olarak bir köpük tıpa yerleştirilerek 

kulağa bağlanır. İnsert ya da kulak içi kulaklıklar, 

supraaural ya da kulak üstü kulaklıklara göre 

farklı avantajlar sundukları için son birkaç yılda 

oldukça popülerlik kazanmıştır. En büyük 

avantajlardan biri, kulak içi kulaklıkların kulak 

üstü kulaklıklara göre daha yüksek, kulaklar arası 

zayıflama sesleri vermesidir. Kulaklar arası 

zayıflama; bir sesin test kulağından test olmayan 

kulağa kafa yolu ile geçerken desibel azalmasını 

temsil etmektedir. Test edilmeyen kulağa 

maskeleme ihtiyacını azaltması ve eşiklerin 

değerlendirilmediği durumlar olan maskeleme 

ikilemelerinin sayısını azaltması açısından insert 

kulaklıklar oldukça avantajlıdır. Kulak içi 

kulaklıkların kulak üstü kulaklıklara göre diğer bir 

önemli avantajı ise 6 ve 8 kHz’ de elde edilen 

eşikler için daha düşük test-tekrar test 

değişkenliğidir; diğer frekanslar için ise değişiklik 

karşılaştırılabilmektedir. İnsert kulaklıkların 

sunduğu üçüncü bir avantaj çökmüş kulak 

kanallarının ortadan kaldırılmasıdır. Hastaların 

yaklaşık %4 ünde; kulak üstü kulaklıkların yastığı, 

kulak kepçesine bastırıldığında kulak kanalının 

daralmasına veya tamamen kapanmasına neden 

olur ve kulak kanalı çöker, bu da genellikle yükek 

frekanslı seslerde yanlış işitme eşiklerine neden 

olur. İnsert kulaklık ile kulak kanalı açık tutularak 

çökmüş kanallar ortadan kaldırılmaktadır. 

Bunların yanında supraaural/kulak üstü 

kulaklıkları tolere edemeyen veya etmeyecek 

bebekler ve küçük çocuklar için kolayca 

kullanabilmesi, kulaklığı değiştirmeden orta kulak 

testi ve otoakustik emisyon testi yapma seçeneği 

gibi birçok durum insert kulaklıkları supraaural 

kulaklıklara göre daha avantajlı yapmaktadır. 
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Ancak insert kulaklıklarda hastanın kulak 

kanalına yerleştirilen köpük uçları hijyenik 

avantaj sunarken, kullan-at özelliği yenisini 

koyma açısından yüksek maliyetler içermektedir. 

Daha yüksek maliyetlere ek olarak kulak içi 

kulaklıklar, basınç dengeleme tüpleri de dahil 

olmak üzere kulak zarı delinmesi olan kişilerde 

hatalı eşikler oluşturur ve bazı frekanslar için 

kulak üstü kulaklıklar tarafından üretilenlerden 

daha düşük maksimum çıkış seviyelerine sahiptir. 

Bu farklılıklar nedeniyle birçok klinik her iki 

kulaklık tipini de bulundurmakta ve uygulamaya 

bağlı olarak aralarında geçiş yapmaktadır.2 

 

Şekil 2: ER-3A İnsert Kulaklık2 

Üçüncü bir tip olan circumaural kulaklıklar ise 

kulak kepçesini çevreleyen yastıklara sahiptir ve 

bu kulaklıklar mevcut standartta genişletilmiş 

yüksek frekansları (8 ile 20 kHz) kapsayan 

referans değerlerine sahip tek kulaklıklardır.2  

 
Şekil 3: Circumaural Kulaklık8 

 

 

 

 

Sinyaller kulaklıkla verilerek işitme hassasiyeti 

her kulak için ayrı ayrı değerlendirilebilir. Kemik 

yolu eşikleri kafatasına bir vibratör yerleştirilerek 

ölçülür ve her kulak ayrı ayrı değerlendirilir. 

Kemik yolu testinin amacı, kokleayı doğrudan 

uyarmak ve böylece dış ve orta kulağı atlamaktır. 

Hava ve kemik yolu eşiklerinin karşılaştırılması 

iletim ve sensöri/nöral işitme kaybının ayrımının 

yapılabilmesini sağlar.2 İşitme kaybı; işitme 

kaybının tipi, işitme kaybının derecesi ve işitme 

kaybının konfigürasyonu göz önünde 

bulundurularak tanımlanır. Çocuklarda işitme 

kayıplarının erken tanı ve tedavisi dil ve konuşma 

gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Yetişkinlerde ise yaşam kalitesini önemli ölçüde 

etkileyebilmektedir.1  

Hava yolu ve kemik yolu eşikleri eşit miktarda 

yükselmişse dış ve orta kulak işitme kaybına 

katkıda bulunmuyor demektir. Aksine eşikler hava 

yolunda kemik yoluna göre daha düşükse kaybın 

en azından bir kısmının kaynağı dış veya orta 

kulaktır.2 

Hava yolunda 125-8000 Hz arasındaki 

frekansların eşikleri belirlenerek işitme kaybının 

derecesi, kemik yolunda ise genellikle 500-4000 

Hz arası frekansların eşikleri belirlenerek işitme 

kaybının tipi belirlenir. Hem hava yolu hem de 

kemik yolu eşikleri -10 ile 15 dB arasında ise 

bireyin işitmesi normal sınırlardadır.  

Bireyin kemik yolu işitme eşikleri normal 

sınırlarda ve hava yolu işitme eşikleri ile kemik 

yolu işitme eşikleri arasında 10 dB ve daha fazla 

bir fark var ise bu iletim tip işitme kaybı lehine 

değerlendirilir. Hava yolu işitme eşikleri ve kemik 

yolu işitme eşiklerinin 15 dB HL’ den daha kötü 

olduğu durumlar ise sensörinöral işitme kaybı 

olarak sınıflandırılmaktadır. Tüm bunların 

yanında sensörinöral işitme kaybı varlığında 

iletim tipi bir kayıp da ortaya çıktığında ise mikst 

tip işitme kaybı ile karşılaşılır. Bu durumda dış 

kulak ve/veya orta kulak ile birlikte iç kulak 

ve/veya işitme sinirinde pataloji meydana 

gelmektedir. Hava yolu işitme eşikleri ve kemik 

yolu işitme eşiklerinin 15 dB HL’ den daha kötü 

olduğu ve en az 10 dB hava kemik aralığı ile 

karşılaşılan durumlar mikst tip işitme kaybı olarak 

sınıflandırılmaktadır.   
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İşitme kaybı dereceleri İşitme kaybı aralığı 

(dB HL) 

Normal -10-15 

Çok Hafif 16-25 

Hafif 26-40 

Orta 41-55 

Orta-İleri 56-70 

İleri 71-90 

Çok İleri 91+ 
Tablo 1: İşitme Kaybı Dereceleri (Clark, J.G., 1981) 

 

Hava Yolu Saf Ses Eşiklerinin Belirlenmesi: 

 Hasta test odasına alınır ve testin amacı, 

test sırasında hastanın testi etkileyebilecek 

yeme, içme, çiğneme, konuşma gibi 

davranışları yapmaması gerektiği, verilen 

sinyaller ne kadar zayıf olursa olsun her 

duyduğunda cevap vermesi gerektiği, 

sinyal gelir gelmez açık ve net bir şekilde 

cevap vermesi gerektiği, her kulağın ve her 

frekansın ayrı ayrı değerlendirileceği 

anlatılır. Hastanın aklına gelebilecek tüm 

sorular yanıtlandıktan sonra insert veya 

supraaural kulaklık takılarak teste başlanır. 

 Hasta işitme cihazı kullanıyorsa yapılacak 

açıklamalar ve verilecek yönergeler 

sırasında cihaz takılı ve açık olmalıdır. 

Cihazlar çıkartılıp kapatıldıktan sonra teste 

başlanmalıdır. 

 

 Teste iyi kulaktan başlanır bütün 

frekanslardaki eşikler belirlendikten sonra 

karşı kulağa geçilerek aynı işlemler 

tekrarlanır. 

 Yetişkin hastalarda teste ilk önce 1000 

Hz’den başlanarak sırasıyla 2000-4000-

6000 ve 8000 Hz’lerdeki eşiklere bakılır 

ardından tekrar 1000 Hz’de test tekrarı, 

kontrolü yapılır ve 500-250-125 Hz 

eşikleri belirlenir. 

  Pediatrik gruptaki bireyler ve ek engeli 

bulunan bireylerde dikkat süreleri göz 

önünde bulundurularak en kısa sürede 

genel bir odyogram oluşturulmalıdır. Bu 

gruptaki bireyler genellikle konuşma 

uyaranına daha kolay tepki vermektedirler 

bu nedenle teste konuşma uyaranları 

kullanılarak başlanmalıdır. Saf sesler 

kullanırken ise öncelikle 500 ve 2000 Hz 

değerlendirilir. Böylece düşük ve yüksek 

frekanslı konuşma aralığında işitme 

duyarlılığı hakkında bilgi edinilebilir. Saf 

ses uyaranların sunum sırası çocuğun 

tepkisi ile belirlenir. Genellikle bir alçak 

frekans bir yüksek frekans (500-2000-

1000-4000 Hz gibi) uyaran verilerek test 

yapılır. 

 İki frekans arasında 20 dB’den fazla fark 

varsa ara frekanslara da bakılır. 

 Hastanın işitmesinin normal olduğu 

düşünülüyorsa ilk uyaran 30 dB HL şiddet 

seviyesinden verilmeli, hastadan cevap 

alınamazsa cevap alınan şiddete kadar 15-

20 dB’lik şiddet artırımları yapılmalıdır. 

 Hastanın cevap verdiği en düşük seviyeyi 

belirleyebilmek için ascending (hastanın 

duyamayacağı bir ses seviyesinden 

başlanarak duyulabilen en düşük ses 

seviyesini bulabilmek için artırımlar 

yapılır) veya descending (hastanın rahat 

duyduğu seviyeden başlayarak eşiği 

bulabilmek için ses şiddeti kademeli olarak 

azaltılır) yöntemleri kullanılabilir. 

 Verilen uyaranların en az %50’sinde doğru 

cevap alınan en düşük seviye eşik olarak 

belirlenir.  
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 Her iki kulağın da işitme eşikleri 

belirlendikten sonra 500-1000-2000 ve 

4000 Hz’deki işitme eşiklerinin ortalaması 

hesaplanır ve Saf Ses Ortalaması olarak 

kaydedilir.1,2,4,10 

Kemik Yolu İşitme Eşiklerinin Belirlenmesi: 

 Kemik yolu eşiklerinin belirlenebilmesi 

için hastaya transducer olarak kemik 

vibratör takılmalıdır. 

 Teste hastanın iyi kulağından başlanır ve 

kemik vibratör iyi kulağın mastoid kemiği 

üzerine yerleştirilir. 

 Yerleştirilen kemik vibratörün kulak 

kepçesine veya saçlı bölgeye 

değmemesine dikkat edilmelidir. 

 Kemik yolu eşikleri hava yolu ile aynı 

yöntemlerle belirlenir ancak eşik 

belirlenen frekanslar sırasıyla 1000-2000-

4000-500 ve 250 Hz şeklindedir.1,2,4 

Pediatrik grupta hastanın yaşına ve engel 

durumuna göre eşikleri belirleyebilmek amacıyla 

farklı testler uygulanmaktadır. Bunlar;  

a.) Davranım Gözlem Odyometrisi (BOA): 

Serbest alanda 0 – 4 aylık bebeklere gönderilen 

akustik uyaranlara bebeğin verdiği davranışsal 

cevabın (solunum hızı, göz kırpma, hareketlenme, 

emme değişiklikleri vb.) gözlenmesi esasına 

dayanarak eşik tespiti yapılır. Tek başına tanı için 

yeterli değildir, mutlaka objektif testler ile 

desteklenmelidir (Batuk, 2018).   

b.) Conditioned Orrentation Response (COR): 2 

tane hoparlör yerleştirilir, uyaran verilir ve 

çocuktan uyaranın verildiği hoparlöre bakması 

beklenir, arama davranışı değil, direkt 

lokalizasyon önemlidir. Sesin geldiği tarafa doğru 

yöneldiğinde ışık uyaranı verilir. 6-30/36 aylık 

bebeklere uygulanan subjektif bir testtir.  

c.) Görsel Pekiştireç Odyometresi 

(VRA):COR’unmodifiye edilmiş halidir. 

Lateralizasyon önemli değildir. İlk önce çocuğun 

dikkatini bir oyuncak ile orta hatta tutmak 

önemlidir ve sonra ses uyaranı verildiğinde sesi 

araması yeterlidir. Sesi aradığında ödül olarak ışık 

uyaranı verilir. 6-30/36 aylık bebeklere uygulanan 

subjektif bir testtir.  

 

d.)Tangible Reinforcoment Operant Conditioning 

Audiometry (TROCA): Görme engeli gibi 

problemi olan görsel pekiştirece tepki vermeyen 

çocuklar için kullanılabilir. Pekiştireçler elle 

tutulan somut maddelerden seçilir.  

e.) Visual Reinforcoment Operant Conditioning 

Audiometry (VROCA): 3-7 yaş grubunda 

kullanılan, pekiştireç olarak ilgi çekici videoların 

kullanıldığı test yöntemidir.  

f.) Oyun Odyometrisi (CPA): 

 

2.5-6 yaş arası çocuklara uygulanan subjektif bir 

testtir. En güvenilir davranışsal testlerdendir. 

Eşikler 2 kulak için ayrı ayrı yani kulağa spesifik 

değerlendirilmelidir. Çocuktan ses uyaranını 

duyduğu zaman sepete logo, küp gibi oyuncaklar 

atması, küpleri üst üste dizmesi şeklinde cevaplar 

istenir. 

ODYOGRAM NEDİR? 

Odyometreler çok daha önce icat edilmesine 

rağmen "odyometre" kelimesini Richardson 

1879'da icat etmiş Hartmann ise 1885'te ilk "işitsel 

grafik" i oluşturmuştur ancak günümüzde 

kullandığımız odyogram gibi işitme eşikleri ile 

frekans arasındaki ilişkiyi gösteren ilk grafik 1903 

yılında Max Wien tarafından yapılmıştır.3 

Odyogram saf ses odyometri testinin sonuçlarının, 

kişinin işitme hassasiyetinin gösterildiği grafiktir. 

Grafiğin y ekseninde yukarıdan aşağıya her satır, 

sesin dB HL cinsinden ne kadar yüksek olduğunu 

gösterir ve yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe ses 

şiddeti artar. X ekseninde ise soldan sağa doğru 

uzanan her satır Hz cinsinden bir frekansı gösterir 

ve soldan sağa doğru gidildikçe sesin frekans 

değerleri artar. Odyogram, işitme kaybının tipini, 

derecesini ve konfigürasyonunu gösterir.4 
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Odyogram üzerinde eşikler belirli sembollerle 

gösterilmektedir. Bu semboller ve odyogramın 

şekli ASHA ve ANSI tarafından belirlenmiştir. 

ANSI’nın standart odyogramında ara oktavlar 

yoktur sırasıyla 250-500-1000-2000-4000 ve 8000 

Hz frekansları vardır.  ASHA’nın odyogramında 

ise bu frekanslara ek olarak 750,1500,3000 ve 

6000 Hz gibi yarı oktavlar da bulunmaktadır. 

Keskin düşüş gösteren işitme kayıplarında ölü 

bölgelerin belirlenebilmesi için yarı oktav 

bantların da bulunduğu ASHA’nın standart 

odyogramını kullanmak hem odyologlar hem de 

otologlar açısından daha pratiktir.3 

Odyogramda, hava yolu işitme eşikleri sol kulak 

için X sembolü ile sağ kulak için ise O sembolü 

kullanılarak sistematik olarak işaretlenir. Her 

kulağın işitme eşikleri düz bir çizgi ile bağlanır.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: Odyogramda kullanılan semboller
 

Konuşma ve fonemler dahil edilmeden odyogramı 

anlaşılır bir şekilde tartışmak mümkün değildir. 

Sonuçta insan kulağının en hassas olduğu ve en 

çok ilgilendiğimiz sinyal, konuşma sinyalleridir. 

Konuşma sesleri genel olarak sesli kısım (voiced) 

ve sessiz kısım olmak (unvoiced) üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Sesli kısım akciğerlerden gelen 

havanın gerilmiş ses tellerini titrettiği zaman 

oluşmaktadır. Sessiz kısım ise üretilen havanın 

ağızda ani ve düzensiz patlaması sonucu oluşur. 

Ses telleri kapalı durumdayken alttan gelen basınç 

ile birbirlerinden ayrılırlar. Basınçlı hava 

sonlandığında ses telleri sahip oldukları esnekliğin 

ve gerilimin sayesinde tekrar eski hallerini alırlar. 

Ses tellerindeki bu salınımın frekansı temel 

frekans (fundamental frequency- F0) olarak 

adlandırılmaktadır ve bu frekans ses tellerinin 

uzunluğuna, gerilimine ve ağırlığına bağlı 

değişmektedir. Böylece sesin fiziksel olarak ayırt 

edici karakteristik özelliklerinden birinin temel 

frekans olduğu söylenebilmektedir. 

Formant, ses dalgası enerjisinin belli bir frekansta 

yoğunlaşması olarak tanımlanmaktadır. Formant 

frekansı ise bu yoğunlaşmanın gerçekleştiği 

frekans değerini belirtmektedir. Her insanın hatta 

ses dalgası yayan her nesnenin ses yolu farklı 

olduğu için ürettiği ses dalgası içerisindeki 

formant frekansları farklıdır. Sesli harflerin 

seslendirilmesi sırasında oluşan kişiye özgü 

formant frekanslarının tespiti, spektogram 

üzerinden görsel olarak yapılabilmektedir.9 

Konuşma sinyallerini tanımlayabilmemiz için 

fonemlerin spektrum aralıkları belirlenmiş ve bu 

aralık odyogram üzerinde gösterilmiştir. 

Odyogram üzerinde genellikle bir gölge alan 

olarak gösterilen bu şekle “Konuşma Muzu” 

denilmektedir.6 

"Konuşma muzu", x ekseninin frekansı (Hz), y 

ekseninin yoğunluğu (dB) temsil ettiği, konuşma 

fonemlerinin güç dağılımının gösterildiği muz 

şeklindeki grafiktir. Ünlü sesler gibi bazı konuşma 

sesleri, ağırlıklı olarak düşük frekans enerjisinden 

oluşur ve yüksek frekanslarda daha az güçleri 

bulunur. Diğer konuşma sesleri, özellikle sessiz 

ünsüzler ise tam tersidir. Enerjilerinin çoğu 

yüksek frekanslarda ve daha azı da düşük 

frekanslarda bulunur. Hiçbir konuşma sesi 

odyogramda belirli bir noktaya denk gelmez; 

hepsi enerjilerini frekans spektrumunun bir 

bölümü boyunca yayarlar.  

 Şekil 4: Odyogram ve konuşma muzu7 

 
ODYOGRAMDA KULLANILAN SEMBOLLER 

 SAĞ KULAK SOL KULAK 

MASKESİZ HAVA O X 
MASKELİ HAVA   

MASKESİZ KEMİK < > 
MASKELİ KEMİK [ ] 
CEVAP YOK 

  

İŞİTME CİHAZSIZ 

SERBEST ALAN 

S S 

İŞİTME CİHAZLI 

SERBEST ALAN 

A A 

KOKLEAR 

İMPLANT 

CI CI 

DAVRANIŞ YOK DY DY 
TEST 

YAPILAMADI 

TP TP 

TEST YAPILMADI TY TY 
NETİCE 

ALINAMADI 

NA NA 
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Ayrıca frekans eksenindeki enerji konumlarına ek 

olarak fonemlerin yoğunlukları da değişir. 

Bazıları doğal olarak daha zayıf bazıları daha 

yoğundur. Konuşma muzu, konuşma seslerinin 

statik bir temsilidir. Gerçekte ise karşılıklı 

konuşma, dinamik ve zamanla değişen bir olaydır 

ve bir konuşma sesi (fonem) birbirini hızlı bir 

şekilde takip eder. Konuşma muzu her dil ve o 

dile ait fonemler için uyarlanmakta bu nedenle de 

konuşma muzunun yeri ve alanı tonal ve tonal 

olmayan diller için farklılık göstermektedir. 

Ayrıca bazı konuşma seslerinin bu aralıkta 

olmadığı, örneğin bir erkek konuşmacının F0 

temel frekansının 60 Hz'in altına düşebileceği ve 

frikatif bir ünsüz olan /s/sesinin 16.000 Hz'den 

daha yüksek frekanslara sahip formantları ve 

türbülans gürültüsü olabileceği 

unutulmamalıdır.3,5,6 

NE ZAMAN 9000 VE 20.000 HERTZ 

ARALIĞINDAKİ İŞİTME EŞİKLERİ 

BELİRLENİR? 

Yüksek frekans odyometrisi, rutin odyolojik 

değerlendirmede sık kullanılan bir test 

olmamasına karşın, yüksek frekans işitme kaybı 

açısından risk taşıyan kişilerde kullanılması 

gereklidir. Test yöntemi saf ses odyometrisiyle 

aynıdır. 9000 Hz-20.000 Hz frekans aralığındaki 

hava yolu işitme eşikleri belirlenir. Bu aralıkta 

bakılacak frekans değerleri testin yapıldığı 

odyometrenin varsayılan ayarlarına göre 

değişiklik gösterebilmektedir. Saf ses 

odyometrisinde kullanılan kulaklık, yüksek 

frekanslardaki uyarılar için yeterli özelliklere 

sahip değildir. Bu nedenle test, yüksek frekans 

uyaran verebilen kulaklıklarla yapılır.1 

Yüksek Frekans Bilgisi: 

 Kemoterapi alan kişilerde, 

 Diyaliz hastalarında,  

 Ototoksik ilaç kullanan kişilerde, 

 Tinnituslu hastalarda, 

 Doğuştan veya erken çocukluk çağında 

başlamış ileri-çok ileri derecede işitme 

kaybı olan ancak konuşma gelişimi işitme 

kaybından beklenen düzeyin üstünde olan 

hastalarda gerekli olmaktadır.1
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HASTA HİKAYESİ ALMA 

Kızılkaya,E., Sürmeli, N.E. 

Anamnez; bir odyoloğun hastaya doğru teşhis 

koyabilmek veya mevcut hastalığın durumu 

belirlemek için hastaya yöneltilen doğru ve ayırt 

edici sorular ile hastadan alınan bilgiler 

bütünüdür. Bir hastayı değerlendirirken hikaye 

almanın hastayı değerlendirmek kadar önemi 

vardır. Klinisyene hastalığın tanısı için yol 

göstermesinin yanı sıra tedaviye karar verme ve 

tedaviyi uygulama kısmında da yardımcıdır. 

Anamnez süreci hastanın bakış açısını ve 

düşüncelerini öğrenme,hastayla uyumlu bir ilişki 

kurabilmeyi içerir. 

Doğru bir ayırıcı tanı için anahtar bileşenler: 

Mükemmel bir vaka geçmişi ve kapsamlı bir fizik 

muayenedir. Bu iki temel bileşen göz önüne 

alındığında, ayırıcı tanı eğitimli uzman için tek 

açık cevap olarak ortaya çıkar veya birçok tanıyı 

ortaya çıkarabilir. Bu sebeple anamnez alma 

klinisyenin ilgili ve odaklanmış bilgileri elde 

etmesi durumda doğru ayırıcı tanının 

konulmasında oldukça önemli bir yol göstericidir. 

Odyologlar anamnez alırken bireyin sesi algılama, 

kulak çınlaması, işitme kaybı, sessizlikte ve 

gürültüde dinleme, baş dönmesi, denge sorunları; 

bebeklerde ve çocuklarda prenatal, natal ve 

postnatal dönem öykülerini dikkatli bir biçimde 

dinlemeli ve incelemelilerdir. Aslında klinisyen ne 

kadar iyi hikaye alırsa, doğru tanıya o kadar kolay 

ulaşacaktır.3 

ANEMNEZ ALMA SÜRECİNE NASIL 

BAŞLANIR? 

İlk seans; 

 Odyolog, hastayı odaya girdiği andan itibaren 

gözlemlemelidir ve bu gözlemlerine dayanarak 

hastaya karşı bir yaklaşımı olmalıdır. Hastanın 

gerginliğini azaltmak için güler yüzlü ve hasta-

odyolog ilişkisini aşmayacak şekilde sıcakkanlı 

olmak hastanın, hastane ortamında ve şikayetleri 

doğrultusunda üzerinde bulunan gerginliğini 

azaltmasına ve odyoloğa karşı daha güvenle 

yaklaşmasını sağlar. 

  Öncelikle hasta, sosyokültürel durumuna uygun 

bir dille selamlanmalıdır. 

  Hastaya kendinizi tanıtmak ve rolünüzü 

açıklamak hastayla tanışmada oldukça önemlidir. 

Aslında bu basit bir protokoldür ancak bu basit 

protokol atlandığı zaman görüşmenin kalanı da 

bundan daima olumsuz etkilenecektir. 

Oturma ve ortam; Anamnez alımı sırasında 

odanın iyi aydınlatılmış ve öncesinde 

havalandırılmış olmasına özen gösterilmelidir. 

Hasta tam karşınıza, aranızda yaklaşık olarak 90 

cm bulunacak şekilde bir sandalyeye 

oturtulmalıdır.  

  Hastanın şikayetleri işitme kaybı doğrultusunda 

ise daha anlaşılabilir cümleler kurmaya özen 

gösterilmelidir. 

Anamnez alma süreci: Klinisyen, anemnez alma 

sürecinde soruları hastaya direkt olarak 

yönlendirmekten kaçınmalıdır. Sorular daha çok 

sohbet havası içerisinde olmalıdır ve hastanın 

vereceği bilgiler içerisinden çıkarımlarda 

bulunmak oldukça önemlidir. Çünkü hastanın 

sorulara verdiği net cevaplar yerine,sohbet 

ederken anlattığı bilgiler daha yararlı 

olabilmektedir. 

Bazen hastanın sosyokültürel durumu, eğitim 

durumu, bulunduğu çevre, hastanın sorulara cevap 

veriş şekli gibi durumlar soruların sorulma 

şekillerini değiştirebilir. Bu gibi durumlarda iyi 

bir odyolog soruları manipüle ederek değiştirmeli 

ve hastaya sunmalıdır. 

Hasta verilerini gözden geçirme; Hasta daha 

önce şikâyetleri doğrultusunda bir kliniğe 

başvurduysa ve hastaya ait veriler mevcutsa 

ve/veya hastaya ait KBB muayenesi mevcutsa, 

hastayı değerlendirmeye almadan önce bu verileri 

incelemek hasta hakkında önceden bilgi almamızı 

sağlar. Aynı zamanda bir yol gösterici niteliği 

taşır. Bu bilgiler doğrultusunda, anamnez alma 

sürecinde hastaya yöneltilecek sorular daha 

spesifik olarak seçilebilir. 
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HİKAYE ALMA YÖNTEMLERİ: 

Farklı hikaye alma yöntemleri mevcuttur. Anket 

ve formlar kullanılarak vaka geçmişinin bir araya 

getirilmesi, bir durumu değerlendirirken çok 

sayıda teşhis ve tedavi alternatifinin 

belirlenmesini sağlar. Klinisyenler, hastalar, 

çalışma ortamları ve durumların ayrıntıları 

farklılık gösterdiğinden dolayı esneklik ve 

değişkenlik,iyi bir anamnez için önemli 

noktalardır.3 

  Klinisyenin sorumluluğu, hangi yöntem seçilirse 

seçilsin hastanın endişelerini ve ihtiyaçlarını en iyi 

şekilde ele almak ve bilgileri bir araya 

getirmektir.3 

  Bazen bir formda yer alan sorular hastaya 

yöneltilir ve hastanın bu sorulara verdiği yanıtlar 

kaydedilir. Bazen ise açık uçlu sorularla çok daha 

ayrıntılı bilgiler edinilmeye çalışır ve hasta 

sorulara yanıt verdikçe bilgiler detaylandırılır.3 

  Bunların dışında yarı yapılandırılmış yöntem de 

hikaye alma sırasında uygulanabilir. Bu yöntemde 

form sorularıyla görüşmeye başlanır, açık uçlu 

sorularla detaylara inilir. Diğer yöntemlere göre 

avantajları mevcuttur. Örneğin sadece form 

sorularının yöneltildiği yönteme göre daha detaylı 

bir hikaye alınabilir. Sadece açık uçlu soruların 

yöneltildiği yönteme göre de daha kısa sürede 

daha verimli bir şekilde bilgi alınabilir. Çünkü 

açık uçlu soruların yöneltildiği yöntem, hastaları 

daha çok anlatmaya teşvik eden bir yöntemdir ve 

hastaların anlattığı şeyler bizi odağımızdan 

kolaylıkla uzaklaştırabilir.3 

  Form soruları kullanarak hikaye almak yerine 

detay öğrenmek daha etkili bir yoldur. Çünkü soru 

sormak ve hastayı dinlemek için vakit 

ayırdığımızda, ardından bu konuşmayı yansıtacak 

notlar yazdığımızda hastanın durumu ve hasta 

hakkında daha çok şey öğreniriz. Böylece hasta-

klinisyen arasında uyum ve güven sağlanmış 

olur.3 

   İyi tasarlanmış bir anket, son derece basit 

uygulanır ve anketin doldurulması yalnızca birkaç 

dakika sürer. Böylece uzman, endişe duyması 

gereken alana vakit kaybetmeden yönelebilir.3 

  Eğer form hastaya sözlü bir şekilde 

uygulanıyorsa iyi aydınlatılmış bir odada hastanın 

tam karşısına oturulmalı ve odada hastanın 

dikkatini dağıtabilecek bir şey (görsel uyaran, arka 

plan gürültü) bulunmamalıdır.3 

  Eğer form hastaya yazılı bir şekilde 

uygulanıyorsa her yaş tipinde kolay 

uygulanabilecek biçimde büyük yazı tipi ve koyu 

baskılı kelimeler kullanılmalıdır. Böylece 

okunması kolay olacaktır.3 

Medicare kuralları, tarama testlerinin soru veya 

anket şeklinde olması gerektiğini ve seçilen 

tarama testlerinin ulusal bir tıp örgütü tarafından 

tanınması gerektiğini belirtir.3 

Odyologlar olarak tanı aşamasında 

yükümlülüğümüz, hastalığın tıbbi teşhisine 

yönlendirecek değerlendirmeleri yapmaktır. Vaka 

geçmişini ve diğer verileri bir araya getirilince “… 

hastalığı ile tutarlı” şeklinde rapora bir ifade 

eklemeliyiz.3 

 
Vaka geçmişlerini toplayıp bir araya getirirken, 

klinisyen odağı daraltmalı ve bir araya getirirken 

mevcut bilgileri hızlı ve verimli bir şekilde 

filtrelemelidir. Vaka geçmişi soruları, kanıta 

dayalı bir sonuca izin verecek şekilde makul ve 

sonuç odaklı olmalıdır. Sağlık bakımı disiplinleri 

arasında (odyoloji dahil), vaka geçmişini elde 

etmek için tercih edilen yöntem "tıbbi model" dir. 

Tıbbi model, klinisyeni verimli bir şekilde "baş 

şikayete" (CC) yönlendirir ve en önemli veya olası 

endişeleri ön planda tutarak bilginin rasyonel bir 

hiyerarşi içinde organize edilmesine yardımcı 

olur.3 

HİKAYE ALMA:4 

1. FORM ÖRNEĞİ: 
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Ad-Soyad:                            Tarih:                       

1.Kulaklarınız veya işitmeniz ile ilgili birincil 

şikayetiniz nedir?               

2.İşitme probleminizin sebebi nedir? 

3.İşitme kaybınız varsa, bunu ne kadar sürede fark 

ettiniz?                                             

4.Hangi kulağınızda işitme sorunu yaşıyorsunuz? 

5. Aşağıdakileri dinlerken sorun yaşıyor 

musunuz? 

TV: Evet:        Hayır:           

Telefon: Evet:       Hayır:           

Kalabalıkta: Evet:         Hayır:           

Hasta Geçmişi: 

1.Daha önce işitme testi yaptırdınız mı? 

Evet:        Hayır:           

Evet ise, nerede ne zaman? 

                                                                       

2.Kulaklarınızda 3 ay içerisinde herhangi bir 

akıntı oldu mu?  Evet:                   Hayır:      

3.Baş dönmesi, denge problemleri veya bunlara 

bağlı olarak düşmeler yaşadınız mı? 

Evet:                   Hayır: 

4.Son 90 gün içinde kulağınızda herhangi bir 

ağrı/rahatsızlık yaşadınız mı?  Evet:           Hayır:  

          

   Eğer evet ise, ağrınızı 0’dan (Acısız) 10’a kadar 

bir sayı ile belirtiniz:                                      

5.Ani işitme kaybı yaşadınız mı? 

 Evet:          Hayır:           

6.Kulaklarınızda çınlama var mı? 

  Evet:          Hayır:          Sağ/Sol/İkisi de: 

Eğer var ise: Sürekli:             Aralıklı:        

İlk ne zaman fark ettiniz?                             

7.İşitme kaybınız için medikal veya cerrahi tedavi 

aldınız mı?  Evet:                   Hayır:           

8.Daha önce yüksek şiddette gürültüye maruz 

kaldınız mı?  

Askeri/Silah:         Meslek/İşte:       Eğlence:      

Diğer:                    

Evet ise gürültünün tipi nedir? 

Sürekli:         Zamanla Değişen:          Ani:                                 

Kulak tıkacı kullanmış mıydınız?  

Evet:        Hayır:           

9. Ailenizde işitme kaybı geçiren var mı?  

Evet:        Hayır:           

10. Aşağıdakilerden sizde bulunan ya da daha 

önce geçirdiğiniz var mı? 

Bulaşıcı hastalık:      Şeker hastalığı(Diyabet): 

Kalp sorunları:           Kafa yaralanması: 

Yüksek tansiyon:            Baş ağrısı: 

Böbrek yetmezliği:         Böbrek yetmezliği: 

Diğer:                                              

11.Daha önce işitme cihazı deneyiminiz var mı? 

Evet:                                                Hayır:           

Evet ise, deneyiminizi işitme cihazlarını 0(çok 

kötü) ile 10(muhteşem) arasında nasıl 

değerlendirirsiniz? 

1. PEDİATRİK DÖNEMDE ANEMNEZ 

SORU ÖRNEKLERİ: 

 

❖ Aile Hikaye: 

 Ailede işitme kayıplı kişi 

 Anne baba akrabalığı 

 Ailede konuşma bozukluğu olan kişi 

 Rh uyumsuzluğu 

❖ Prenatal Hikaye 

 Annenin ilaç kullanımı 

 Tokoliz 

 X-Ray ışınına maruz kalma 

 Amniosentez 

 Geçirilen hastalık 

 Sistematik hastalıklar 

❖ Natal Hikaye 

 Doğum şekli 

 Doğum ağırlığı 

 Gebelik haftası 
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 Bebek sayısı 

 İnfertilite tedavisi 

 Ağlama  

 Anoksi 

 

❖ Posnatal Hikaye 

 Biluribin düzeyi 

 Kan değişimi 

 Fototerapi 

 Ototoksit ilaç kullanımı 

 Beslenme  

 Havale, ateşli hastalık 

 Kafa travması 

 Kraniofasial anomani 

 Genetik sendrom 

 Göz problemi 

❖ Motor Gelişimi 

 Başını tutma  

 Desteksiz oturma  

 Emekleme 

 Yürüme 

 Salya kontrolü el tercihi 

❖ Sosyal ve Duygusal Gelişim 

 Dikkat dağnıklığı 

 Hiperaktivite 

 İletişim 

 Strereotip hareketler 

❖ İşitme,Konuşma ve Lisan Gelişimi: 

 Sese tepkisi var mı? 

 Yüksek sese tepkisi var mı? 

 Seslere her zaman aynı tepkiyi veriyor 

mu? 

 Ses çıkartmaya ne zaman başladı? 

 Sesleri taklit edebiliyor mu? Ses 

çıkartabiliyor mu? 

 Konuşmalara dikkat eder mi? 

 Söyleyebildiği sözcük veya kelimeler 

neler? 

 Söyleyebildiği sözcük veya kelime 

sayısında artış oldu mu? 

 Yön tayini yapabiliyor mu? 

 Söyleneni anlar, yerine getirir mi? 

❖ İletişim Yöntemi 

 Ağlama 

 İstediğini gösterme 

 Farklı birçok ses üreterek 

 Birkaç kelime kullanarak 

 Uzun cümleler kurarak 

❖ Dil-Konuşma Gelişimi: 

 Çıkardığı sesler 

 Kelimeler 

 İfadeler 

 Cümleler 

❖ İşitme Cihazı (kullanıyorsa) 

 Ne zaman kullanmaya başladı? 

 Düzenli kullanıyor mu? 

  Anamnez alma sırasında bazı temel sorular 

bulunsa da pediatrik, adölesan, yetişkin ve 

geriatrik dönemlerde hastaya yöneltilecek sorular 

ve hasta-odyolog ilişkileri de değişiklik 

göstermektedir. Bu dönemleri ayrı ayrı incelemek 

gerekirse; 

1)Pediatrik Dönem: 

  Bu dönemde çocuklar kendilerini ifade 

edemedikleri veya kendilerini ifade etmede zorluk 

yaşadıkları için hastanın yanında bulunan 

ebeveynden bilgi almak gerekir. Ancak ailenin 

gözden kaçırabileceği durumlar olabileceği için 

anamnez alımı sırasında odyoloğun hastayı 

gözlemlemesi de oldukça önemlidir. Özellikle 

fiziksel belirtiler sonucunda genetik bir 

bozukluk,davranışsal bozukluklar ile yaygın 

gelişimsel bozukluk veya dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu gibi bozukluklar 

odyoloğun gözlemleri ve hikayeden aldığı bilgiler 

doğrultusunda ilgili birimlere yaptığı 

yönlendirmelerin sonucunda saptanabilir. 

Hikaye alımı sırasında bebekler veya çocuklar 

sıkılabileceği ve bu yüzden teste geçildiğinde teste 

adapte olmada güçlük çekecekleri için hasta 

anamnezi daha kısa tutulmalıdır. Bu yüzden daha 

çok hastanın şikayetleri doğrultusunda duruma 

yönelik sorular sormak tanı açısından daha 

belirleyici olur.  

2)Adölesan Dönemi:1Odyolog; adölesan dönemi 

çocuklara yaklaşırken önyargısız,iş birliğine açık 

ve ergenin endişeleri ile gerçekten ilgilendiğini ve 

onu anladığını belirtirbir şekilde iletişim 

kurmalıdır.Ergenlerin yüz ifadelerini, vücut dilini 

ve odyoloğun ilgisini değerlendirme becerileri 

oldukça gelişmiştir ve kısa sürede karşısındaki 

kişinin kendileriyle ilgilenip ilgilenmediğine karar 

verip bu duruma göre hareket edebilirler. Bu 

nedenle odyolog,ergene ve ailesine hem sözleri 

hem de davranışlarıyla esas ilgilendikleri kişinin 

ebeveyn değil ergen olduğunu hissettirmeli ve 
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bunu belli etmelidir. Bunu ergen odaya girdiği 

andan itibaren doğrudan onunla konuşarak ve 

hatta yanındakileri kendisine tanıştırmasını 

istemek onunla ilgilenildiğini hissetmesine 

yardımcı olabilir. 

Anamnez sırasında odyolog ergenin 

anlayabileceği düzeyde cümleler kurmalıdır. Ara 

sıra ergenden anlattıklarını tekrar etmesini 

isteyerek anlayıp anlamadığını kontrol etmesi 

uygun bir davranıştır. 

İlk başvuru,ergenle ve ailesiyle ilk görüşme 

ilerleyen zamanlarda kontrollerde, seanslarda vs 

hasta-klinisyen ilişkisinin nasıl olacağını ve 

hastanın uyumunu belirleyici 

olmaktadır.Klinisyenler ergenlere ne küçük, 

ailesine bağımlı bir çocukmuş gibi ne de bağımsız 

bir erişkinmiş gibi yaklaşmamalıdırlar. Ergene 

henüz bağımsızlığını tam olarak kazanamamış 

ancak bağımsızlık yolunda ilerleyenbir birey 

olarak yaklaşılmalıdır. Böylece hizmetin bir kısmı 

ebeveynlere, bir kısmı ise sadece ergene verilebilir 

ve bu durum ergene hissetirilir. Ancak, sorunun 

niteliği ve ergenin gelişim evresi de göz ardı 

edilmemelidir. Ergenlerle görüşme sağlanırken 

klinisyenin tercihine göre değişen yöntemler 

uygulanabilir. Sıklıkla aşağıdaki örnekler 

kullanılmaktadır: 

Ebeveyn- ergen iş birliği yöntemi: Ebeveyn ve 

ergene eşit davranılır. Öykü alınırken ve tedavi 

planlanırken ebeveyn ve ergen bir aradadır. 

Tedavi sırasında hangi sorumlulukların 

ebeveynlere hangilerinin ergene ait olacağı ortak 

bir karar ile belirlenir. Ergenle ve ailesiyle eş 

zamanlı görüşmek ergene ve ailesine endişelerini 

birbirlerinin varlığında aktarma fırsatı 

sunarkenklinisyene de onlar arasındaki ilişkiyi 

izleme ve aile içi dinamikleri hakkında fikir 

edinme fırsatı sunar. Ayrıca ergenin hangi gelişim 

evresinde olduğu tespit edilebilir ve görüşmenin 

sonraki aşamalarında nasıl yapılandırılacağına 

karar verilebilir.  

Ergenin birincil, ebeveynlerin ikincil olduğu 

yöntem:Bu yöntemde klinisyen öncelikle ergene 

odaklanır ancakebeveynlerle de iletişim kopmaz, 

geri planda kalmak üzere devam eder. Bu yöntem 

özellikle sorumluluk almayı öğrenmekte olan orta 

ergenlik dönemindeki ergenlere uygulanması 

doğru olandır. Klinisyen bir süre ergen ve 

ailesiyle birlikte görüştükten sonra görüşmeye 

ergenle tek başına devam eder. Böylece ergene 

esas sağlık hizmeti alan kişinin kendisi olduğu 

mesajını net olarak verilmiş olunur. Ayrıca 

ergenle yalnız görüşmek bazı hassas konular 

hakkında klinisyenin bilgi edinmesini 

kolaylaştırır. Ancak ebeveyn odadan çıkarılırken 

dışlanmışlık hissine kapılması önlenmelidir. Bu 

nedenle ebeveynden bir süre dışarıda beklemesi 

istenirken daha sonra tekrar bir araya gelineceği 

ve durumun hepberaber değerlendirileceği 

belirtilmelidir. 

Ergenler gelişim düzeylerine uygun sorular 

yöneltildiğinde doğru bilgiler verebilirler. 

Gerekirse ergenden alınan yanıtlar daha sonra 

tekrar aileyle birlikte tartışılabilir. Ancak, aile ile 

birlikte ne kadar uzun zaman geçirilirse ergenle 

güvene dayalı bir ilişkinin kurulmasının o kadar 

güçleşebileceği ihtimeligözardı edilmemelidir. 

Öykü alma ve fizik muayene tamamlandıktan 

sonra ebeveyn tekrar odaya davet edilip hasta 

hakkında bilgi verilir. Klinisyenle ergen 

arasındaki görüşmenin ergen tarafından ebeveyne 

aktarılması istenir. Böylece klinisyen, ergenin 

kafasında varsa karışıklıkları fark etme ve gerekli 

düzeltmeleri yapma şansı da bulacaktır. 

3)Yetişkin ve Geriatrik Dönem:Yetişkin bireyler 

kendilerini ifade etmekte sorun yaşamasalar 

dabazı geriatrik dönem hastalar sorunlarını dile 

getirmekte zorluk yaşayabilirler. Bu gibi 

durumlarda bu hastalar hakkında bilgi 

alabileceğimiz bir yakınına soruları yöneltmek, 

alacağımız bilgilerin daha güvenilir ve daha 

ulaşılabilir olmasını sağlar. 
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Teste öncelikle timpanometrik değerlendirme ile 

başlayarak otit varlığını kontrol etmeyi amaçladık. 

Beklediğimiz gibi Tip B timpanogram elde ettik. 

Bu da bize saf ses odyometri testi sonucunda 

iletim tipi işitme kaybı ile uyumlu bir sonuç elde 

edeceğimizi düşündürdü. 

ÖRNEK VAKA 

Hasta Hikayesi: 

 5 yaşında erkek hasta. 

   Sezaryen doğum, 

   Anne hamilelik boyunca sigara-alkol 

kullanmamış ve ağır bir hastalık hastalık 

yaşamamış. 

   2,755 kg doğum ağırlığı. 

   Hiperbilirubinemi hikayesi yok, kan değişimi 

ve ışın tedavisi almamış. 

   Doğumda morarma, anoksi gibi durumlar 

olmamış. 

   Yeni doğan işitme taraması OAE ile taranmış 

ve kalmış. 

   Daha sonra yapılan ABR testi sonucunda 

periferik işitmesinin normal veya normale yakın 

olduğu tespit edilmiş. 

   Down Sendromu tanısı var. 

   Daha önce hastanın sağ kulağına ventilasyon 

tüpü uygulaması yapılmış 1 yıl önce tüp 

çıkartılmış. 

   Hasta kontrol amacıyla kliniğimize başvurmuş. 

Timpanometri: 
 

 
 

 

  
SAĞ 

 
SOL 

 
Tip 

 
Tip B 

 
Tip A 

 
OKB 

  
-5 daPa 

 
Komplians 

 
0.05 

 
0.65 

 
Volüm 

 
0,62 

 
0,63 
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Akustik Refleksler: 

 

 

Sağ kulakta Tip B timpanogram elde 

ettiğimiz için sağ kulaktan sesi göndererek 

refleks yanıtları elde ettiğimiz ölçümler elde 

edilemedi veya yüksek şiddetlerde elde 

edildi. 

   Odyogram: 

 

 

 

 

Konuşma Odyometresi: 

 

  Hastanın ek engel durumundan dolayı 

oyun odyometrisi ile değerlendirme 

yapıldı. Takip hastası olduğu için 

şartlandırma ve teste uyum konusunda 

zorluk yaşanmadı. 

  Timpanometri ve akustik refleks 

sonuçlarına göre sağ kulakta iletim tipi 

işitme kaybı olabileceği düşünülmüştü bu 

tezimizi yaptığımız saf ses odyometri testi 

ile de doğrulamış olduk. 

  Yapılan konuşma odyometrisi 

sonuçlarında da iletim tipi işitme kaybı ile 

uyumlu olarak konuşmayı ayırt etme 

skorlarında ciddi bir düşüş olmadığı 

gözlemlenmiştir. 

    SONUÇ: 

     İnsert kulaklıklarla oyun odyometrisi 

yapılan hasta teste koopere olabilmiştir. Sol 

kulakta işitme normal sınırlarda olmakla 

birlikte sağ kulakta hafif derecede iletim tipi 

işitme kaybı mevcuttur. 

   Hastaya KBB önerileri ve/veya 

müdahalesinden sonra kontrol randevusu 

planlanmıştır. 

 

 

Konuşmayı Alma Eşiği (dB) 

Çift Hplr Sol Sağ İC 

  5 25  

Konuşmayı Fark Etme Eşiği (dB) 

Çift Hplr Sol Sağ İC 

     

Konuşmayı Ayırt Etme (%) 

Çift Hplr Sol Sağ İC 

  96 88  

dB dB 45 dB 65 dB dB 

Tedirgin Edici Ses Yüksekliği (dB) 

Çift Hplr Sol Sağ İC 

  100+ 100+  
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Dünyanın en sessiz odasI: 

Minneapolis kentinde bulunan Orfield 

Laboratuvarı 'Dünyanın en sessiz odası' 

veya 'Yankılı oda' olarak biliniyor. %99,99 

oranında ses geçirmez bir özelliğe sahip 

olan Orfield Laboratuvarı, Guinnes 

Rekorlar Kitabı'na da geçti. Kalın cam 

elyaf, iki kat yalıtılmış çelik duvarlar ve 30 

santim kalınlığında betonla çevrilen odaya 

adım atanlar ilk önce şok oluyor, daha 

sonra halisülasyonlar görmeye başlıyor. 

İnsan kulağının işitebileceği en düşük ses 

0 desibelken bu oda -9 desibelde bir 

sessizliğe sahip. -9 desibel ise çıldırtan 

sessizlik anlamına geliyor. 

 

 

                  BİLGİ KÖŞESİ 

 

İŞaret dİlİnİ sese 

çevİren eldİven 

İngilizce'yi seslendiriyor. 

sadece şimdilik Eldivenler 

Bilgisayar bu hareketleri analiz edip 

işaret dili kütüphanesindeki 

sözcüklerle karşılaştırdıktan sonra 

sesli konuşma diline çeviriyor ve bir 

hoparlör bu sesleri sözcüklere 

döküyor. 

bilgisayara bir aracılığıya 

gönderiyor. 

öğrencileri Thomas Pryor ile Navid 

Azodi'nin ürettiği eldivenler, 

üzerlerine yerleştirilen sensörler 

aracılığıyla kullanıcının ellerinin 

pozisyon ve hareketlerini algılayarak 

bu verileri Bluetooth 

Üniversitesi Washington 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/orfield-laboratuvari
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/orfield-laboratuvari
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   BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? 

Siz uyurken kulaklarınız duymaya devam eder. Aslında uyurken bütün 

sesleri duymaya devam ederiz. Beynimiz sadece gelen sesleri yok sayar. 

Bebeğiniz varsa içgüdüsel olarak sizin için önem taşır ve beyniniz onun 

sesini yok saymaz mutlaka duyarsınız 

Kulak kiri antropologlar tarafından göçmen toplumların yapısını incelemek de 

kullanılmıştır. 

 

Antik Çin’de kalın kulaklar zenginliği uzun kulakların ise uzun ömürlü olacağına inanılırdı 

Manjit Singh 7,5 tonluk uçağı kulaklarıyla çekerek Guinness rekorlar kitabına girmiştir. 

Kulaklarımızın tat alma duyumuzu bile kontrol ettiğini biliyor muydunuz? 

Orta kulağımızda tat siniri dediğimiz chorda tympani adı verilen 

sinirimiz geçer. Bu sinirin zarar görmesi tat alma duyumuzu bozabilir 

hatta tamamen yok bile edebilir. 

Besinlerin tadını almamızda dinlediğimiz şeyler de etkilidir. Mesela 

bir araştırmada beyaz gürültü tuzlu tat almayı köreltirken; gevreklik 

algısını zenginleştirdiği, tavuk sesi dinleyen kişilerin ise yemeğin 

daha lezzetli olduğunu algıladıkları bulunmuş. 
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İMMİTANSMETRİK DEĞERLENDİRME: 
Köken, F., Parlakdağ, R., 

 İmpedans: Dış kulak yolundan gönderilen 

akustik enerjiye karşı orta kulağın direnç 

göstermesidir. Akustik direnç, gerginlik ve 

kütleden oluşur. 

Admitans: İmpedansın tam tersidir. Dış kulak 

yolundan gönderilen akustik uyarana karşı olan 

geçirgenliktir. Akustik iletkenlik ve akustik 

duyarlılıktan oluşur. 

 İmmitans: İmpedans ve admitansınn 

birleşimiyle oluşur. Çeşitli mekanik etkiler ve 

akustik stiffness (gerginlik), mass (kütle) ve 

resistance (direnç) gibi etkilerden oluşur. 

Stiffness (gerginlik):  Dış kulak ve orta 

kulaktaki boşluğun hacmi,   Timpanik 

membran,    kemikçiklerdeki tendon ve 

ligamentler gerginliğe neden olur. 

Mass (kütle):Kemikçikler, pars flaccida ve 

perilenf kütle etkisine neden olur. 

Resistans (Direnç): Perilenf, orta kulak 

boşluğundaki mukoza, Timpanik membran ve 

orta kulaktaki tendonlar ve ligamentler, 

resistance (direnç) neden olur. 

İMMİTANSMETRİK ÖLÇÜM 

NELERDEN OLUŞUR: 

 Timpanometrik Değerlendirme 

 Akustik Refleks Testi 

 Östaki Tüp Fonksiyon Testi 

 Refleks Decay 

 

TİMPANOMETRİK DEĞERLENDİRME: 

  Timpanometri, basit odyolojik değerlenmenin 

en sık yapılan ve en önemli komponentlerinden 

birisidir. 

   Timpanometri, orta kulak sisteminin ses 

enerjisine karşı nasıl cevap verdiğini ve atmosfer 

basıncı değişikliklerine dinamik olarak nasıl 

tepki verdiğini ölçer. Timpanometri, hastadan 

davranışsal cevaba bağlı olmadığı için objektif 

bir ölçümdür. 

      Basınç, atmosferik basınca kıyasla çeşitli 

ranjlarda pozitif ile negatif arasında değiştiğinde, 

orta kulak fonksiyonu grafik olarak gözlenir. Hava 

basıncındaki artışlar veya düşüşlere Timpanik 

membran ve kemikçik zincirindeki gerginlik 

sebep olur, bu değişiklik ses enerjisinin orta 

kulağa girişinde bir azalma olarak görülür.  

   En yaygın timpanometrik ölçüm tepe yüksekliği 

ölçümüdür veya orta kulak sistemine akan enerji 

olarak tanımlanan ‘statik admitans’tır. Bir 

timpanogram elde etmek için, kalibre edilmiş bir 

prob uyaranı (saf ton veya geniş bant click 

uyaranlar) bir mikrofonla dış kulak kanalına 

sunulur. Mikrofon, probun arttırdığı ses basınç 

seviyesini okur. Timpanometride genellikle 226 

Hz prob tone ve 85 dB SPL akustik uyaran 

kullanarak ölçüm yapılır. Çünkü 226 Hz probe 

tone orta kulak ve timpanik membran 

anomalilerinde ve östaki tüpü disfonksiyonlarında 

daha efektif sonuç verir. Aynı zamanda dış kulak 

yolundaki probe ile kulak zarı arasındaki hava + 

200 daPa ile -400 daPa arasındadır. 

Şekil 1: Timpanometrik ölçüm değerlendirme1 

 

Timpanogramı Yorumlamak için Gereken 

Parametreler: 

Timpanogramın Tepe Noktası: Dış kulak yolu 

basıncı ile orta kulak basıncının birbirine eşit 

olduğu zaman kulak zarının akustik uyaranı 

iletmesi maksimum olur. Bu bölgede oluşan peak 

noktasına timpanogramın tepe noktası denir. 

Tepe Basıncı: Tepe noktasının oluştuğu basınç 

düzeyidir. Bu seviyede esneklik maksimum 

düzeydedir. 

Dış Kulak Yolu Hacmi: Dış kulak yoluna 

yerleştirilmiş olan probe ile kulak zarı arasında 

kalan boşluğun ml olarak değerini vermektedir. 

Çocuklarda ≈ 0,42-0,97 ml, yetişkinlerde ≈ 0,63-

1,46 ml’dir. 
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Şekil 2: Dış Kulak Yolu Hacmi Normatifleri3  

Statik Komplians: Kulak kanalı hacmi ile 

timpanogram tepesi arasındaki farktır. 

TİMPANOGRAM TİPLERİ 

 

Şekil 3: Timpanogram tipleri3 

 

Tip A: Normal bir timpanogramda açıkça 

tanımlanmış atmosfer basıncına yakın oluşan tek 

bir tepe noktası vardır. -100 daPa ile +50 daPa 

arasında oluşur. 0.3 cc ile 1.30 cc arasında 

komplians değerleri vardır. 

Tip Ad: İncelmiş bir timpanik membran veya 

kemikçik zinciri kopukluğunda gerginlikte 

azalma veya tepe yüksekliğinde artma meydana 

gelir. 

Tip As:  Tip Ad timpanogramın 

tersine, timpanik membranın skarlaşmasından 

otoskleroza kadar çeşitli bozukluklarda artmış 

sertlik meydana gelebilir ve timpanogramın 

tepe yüksekliğini azalır. Koplians değeri 

0.3cc’den daha düşüktür. 

 Tip C: Tepe noktasının negatif basınç alanında yer 

aldığı timpanogram türüdür.    

Östaki disfonksiyonu, orta kulak basıncının 

atmosferik basınca göre azalmasına neden olur. 

Östaki disfonksiyonunda, en etkili enerji transfer 

noktası genellikle daha negatiftir, bu da 

timpanogramın tepe noktasını sola kaydırır. 

Nadiren, pozitif basınç genellikle akut otitis media 

nedeniyle orta kulak boşluğunda bulunabilir. Bu 

durumlarda timpanogram tepe basıncı sağa kayar. 

  Tip B: Timpanometriyi etkileyen en yaygın 

patoloji orta kulak boşluğunda sıvı birikmesidir; 

effüzyonlu otitis media. Bu durum, timpanogramı 

genişleten veya düzleştiren impedansta bir artışa 

(azalan admitans) neden olur. Buna da Tip B 

timpanogram denir. Şiddetli vakalarda 

timpanogram, TM'nin sertleştiğini ve sesi 

iletemediğini gösterecek şekilde tüm hava 

basınçlarında tamamen düz olacaktır. Kulak zarı 

perforasyonu, kolesteatom ve kulak tümörlerinde 

de Tip B timpanogram çıkabilir. 

 

Şekil 4: Tip B’ye neden olan faktörler4 

Tip D: Timpanogram “w” formundadır. Timpanik 

membran atrofik veya skarlı olduğunda bu dalga 

formu görülür. 

 

Şekil 5: Tip D timpanogram7 
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Tip E: Alçalıp yükselen iki veya daha fazla tepe 

noktası olan dalga formudur. Kemikçik zincir 

kopukluğunun göstergesidir. 

 Aşağıdaki tablo bazı orta kulak patolojilerinin 

timpanometrik eğrilerini nasıl etkilediğini 

göstermektedir. 

 

 

Timpanometrik Ölçüm Yapılırken Dikkat 

Edilmesi Gereken Durumlar: 

  

 

 Odyolog kulak kanalını otoskop ile 

inceleyerek serumen tıkanmalarını, 

yabancı cisimleri, drenajı, TM 

perforasyonunu veya çökmüş bir kanalı 

tespit etmelidir. 

   Test sırasında hasta hareketsiz 

durmalı ve konuşmamalı. 

   Hastanın kulağına uygun prob 

seçilmeli. 

 Test öncesinde hastaya test hakkında 

bilgilendirilmelidir. 

 

 Devamında yapılacak testler 

timpanometrik sonucu kullanılarak 

yapılacağından öncelikle timpanometrik 

ile başlanmalıdır. 

 Kulak cerrahisi sonrası, en az 2 ay 

kadar test yapılmaması önerilir. 

   

Eşdeğer Kulak Kanalı Hacmi(Vea veya Vec): Çoğu 

klinik immitans ünitesi, timpanometrik ölçüm 

yaparken temel bir düzeltme özelliği sağlar. 

Taban çizgisi düzeltmesi, eşdeğer kulak kanalı 

hacmini çıkarır, böylece timpanogram, alet 

ayarına bağlı olarak pozitif veya negatif kuyrukta 

0 mmho'dan başlayan admitans ile çizilir. 226 

Hz'lik bir prob tonu kullanan standart referans 

koşulları altında, sert duvarlı bir boşlukta 

hapsolmuş havanın hacmi, aynı boşluğun akustik 

hacmine eşittir. Bu hacme” Equivalent Ear Canal 

Volume” denir. 
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Yukarıda gördüğümüz normatif değer, 226 Hz 

admitans timpanogramına aittir. TPP ile 

gösterilen alan timpanometrik tepe basıncını, 

Ytmile gösterilen alan tepe kompanzasyonlu statik 

admitansı gösteriyor. Kulak kanalı hacmini telafi 

etmek için pozitif veya negatif kuyruk basıncı 

değerleri kullanılır. Statik admitans, 226 Hz 

timpanogramın en sık ölçülen özelliğidir. 226 

Hz'de normal yetişkin kulaklarda uyumun en 

baskın bileşen olduğu doğru olsa da, bebeklerde 

veya patolojik durumlarda durum böyle değildir. 

Statik admitans, Otitis Media, kolesteatom ve 

kemikçik adezyonları dahil orta kulak sertliğini 

artıran orta kulak koşullarında ve Timpanik 

Membran(TM) veya kemikçik zincirle temas 

eden yeri kaplayan lezyonlarda daha düşüktür. 

  Yaşla beraber orta kulak yapılarımız büyüyüp 

geliştiği için normatif değerlerimizde yaşa göre 

değişim göstermektedir. Bebeklikten 6 yaşına 

kadar statik admitans artar, kulak kanalı hacmi 

artar ve timpanometrik genişlik (TW) azalır.4 Bu 

değişiklikler, orta kulak sistemini artan yaşla 

daha uyumlu hale getiren kulak kanalı ve orta 

kulak boşluğundaki artıştan kaynaklanmaktadır. 

Bu değişiklikler, özellikle kulak kanalı hacmi için 

yetişkinlikte de devam eder. 20 ila 30 yaşları 

arasındaki genç yetişkinler, çocuklara göre daha 

büyük kulak kanalı hacmine ve daha dar TW'ye 

sahiptir.4 

Aynı zamanda cinsiyet de timpanometri 

sonuçlarını etkilemektedir. Birkaç timpanometri 

çalışması, erkeklerin kadınlardan daha yüksek 

statik komplians ve kulak kanalı hacmine ve daha 

dar TW'ye sahip olduğu bir cinsiyet etkisi 

göstermiştir. 

 

BEBEKLERDE AKUSTİK İMMİTANSMETRİ 

ÖLÇÜMLERİ: 

  Bebeklerin orta kulak yapıları yetişkinlerden 

farklı olduğu için 226 Hz prob tone ile yapılan 

ölçümler doğru sonuçlar vermeyebilir.4 

Bebeklerin kulakları oldukça dirençlidir ve düşük 

negatif reaktansa sahiptir, bu da orta kulak 

sisteminin sertliğini dengeleyen önemli bir kütle 

etkisini gösterir. Kulak kanalı duvar gevşekliği, 

daha küçük kulak kanalı ve orta kulak boşluğu, 

TM kalınlaşması, bazı kulaklarda orta kulak sıvısı 

ve mezenkim varlığı ve daha yatay kulak 

kanalının eksenine göre TM'nin yönelimi 

bebeklerin kulaklarının yetişkinlerin 

kulaklarından farklarından bazılarıdır.4 Bu 

farklılıklardan dolayı bebeklerde ilk 6 ayda 226 

Hz prob tone yerine 1000 Hz prob tone kullanılır. 

 

WIDEBANT (GENİŞ BANT) 

TİMPANOMETRİ: 

Dış kulak kanalından yansıyan veya absorbe 

edilen ses enerjisini geniş bant aralığında ölçen 

orta kulak analiz tekniğidir. Click uyaran 

kullanılarak yapılır. 

Absorbans: Orta kulağa geçen ses enerjisinin zara 

gelen tüm enerjiye oranına denir. 

Reflektans: Bir ses dalgası kulak zarına 

çarptığında, ses enerjisinin bir kısmının geri 

yansımasıdır. 

 Absorbans ve reflektans terimleri birbirinin zıt 

terimleridir. Bu iki kavramda 0-1 arasında veya 

% olarak değer alır. 0, varolan bütün enerjinin 

orta kulakta emildiğini; 1, tamamen geri 

yansıdığını gösterir. 

Testin yapılışı normal timpanometriyle aynı 

olmasına rağmen geniş bant timpanometri normal 

timpanometriye göre daha efektif ve doğru sonuç 

verir. Çünkü geniş bant timpanometri, hastaların 

hareketinden kaynaklanan kas gürültüsünden 

daha az etkilenir.6
 

Kulak kanalı basınç taramalarının varlığında orta 

kulak fonksiyonunun çok boyutlu bir temsilini 

sağlar ve absorbans frekans ve basıncın ortak bir 

fonksiyonu olarak çizilir. Geniş bant 

timpanometride kullanılan basınç taraması, 

geleneksel timpanometride kullanılana benzer 

olduğu için, hem geniş bant hem de geleneksel 

tek frekanslı timpanometri ölçümlerini yaklaşık 7 

saniyelik tek bir ölçümde çıkarmak mümkündür. 

  Otoskleroz, kulak zarı ve kemikçik sistemiyle 

ilgili hastalıkları ortaya çıkarmada daha iyidir. 

Örneğin otoskleroz, kemikçik zincir kopukluğu, 

semisirküler kanal dehissansı, negatif orta kulak 

basıncı ve orta kulak efüzyonları hastalıkları… 

Ayrıca geniş bant timpanometri daha spesifik ve 

detaylı bilgi verir.6 
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Yukarıdaki resimde negatif timpanometrik tepe 

basıncı olan, ancak normal orta kulak işlevi olan 

bir yetişkinden frekans (kHz) ve basıncın (daPa) 

bir fonksiyonu olarak çizilen geniş bant 

timpanogram verilerini görüyoruz. 

Timpanometrik tepe basıncı yaklaşık −100 

daPa'da bulunur (kesikli çizgi ile gösterilir); düz 

siyah çizgi, 0 daPa'da emilimi gösterir. 

 

Geniş bant timpanometride örüntü tanıma 

yaklaşımı bireysel durumlarda bilgilendirici 

olabilirken, detaylı analiz teknikleri WAI 

ölçümlerinin daha doğru yorumlanması için 

önemlidir. 

 

MULTİFREKANS TİMPANOMETRİ: 226 Hz- 

2000 Hz arasında değişen birden fazla prob tone 

ile elde edilir. Multifrekans timpanometri akustik 

admitansın kütle, gerginlik ve direnç 

parametrelerini ayrı ayrı değerlendirmemizi 

sağlar.2 Ayırıcı tanıda kullanılır.2 

  Yüksek rezonans frekans anomalisi, otoskleroz 

gibi stiffnessa bağlı hastalıklara neden olur. Alçak 

rezonans frekansı anomalisi kütle artışı ile ilgili 

anomalilerden oluşur.4 

ÖSTAKİ TÜPÜ FONKSİYON TESTİ: 

  Östaki tüpü, orta kulakta iki ana işleve hizmet eder: 

Basınç eşitleme ve Mukus drenajı. Östaki tüpü orta 

kulağı korumak amacıyla kapalı konumdadır. 

Ancak esnerken, yutkunurken ve çiğneme yaparken 

açılır. Eğer herhangi bir patolojiden ötürü östaki 

tüpü işlev görmezse, basınç eşitlenemez ve negatif 

basınç ortaya çıkar. 

  Östaki tüpü fonksiyon testleri, östaki tüpünün 

işlevini aktif olarak test etmek için tasarlanmıştır. 

Östaki tüpü fonksiyon testleri, TM'nin sağlam olup 

olmadığı ve östaki tüpünü açmak için aktif 

manevralarla birleştirilmiş timpanometri 

varyantları olup olmadığına bakılmaksızın 

gerçekleştirilebilir. Manevradan önce ve sonra bir 

timpanogram kaydedilir ve timpanogramda 

kaymalar gözlenir. Sağlam bir TM'de, 

timpanogramdaki kaymalar östaki tüpünün 

çalıştığını gösterir. 

 

Valsalva Testi: 
 

   

Valsalva testinde östaki tüpü aracılığıyla orta 

kulağa pozitif basınç uygulanır. Bir ön test 

timpanogram kaydedilir, hastaya burnunu tutarak 

ve arka nazofarenkse nazikçe hava üfleyerek 

Valsalva manevrasını yapması talimatı verilir. 

Ardından, son test timpanogram kaydedilir. Tüp 

açıklığı timpanogramda pozitif tarafa doğru bir 

kayma gözlenir. 

 

Toynbee Testi: Valsalva testinden daha güvenilir 

kabul edilir. Öncelikle bir timpanogram kaydı 

alınır daha sonra hastadan burnunu tutması ve 

yutkunması istenir. Yutkunma sırasında hastanın 

orta kulağında negatif basınç oluşması sağlanır.4 

Daha sonra tekrar timpanometrik ölçüm yapılır. 

Tüp açıklığı normal ise negatif yöne bir kayma 

beklenir. Östaki disfonksiyonu varsa herhangi bir 

kayma gözlenmez.4 

 

Enflasyon-Deflasyon Testi: Şişirme-söndürme 

testi, hastadan birkaç kez yutması istenirken 

timpanometre (± 400 daPa) kullanılarak kulak 

kanalına verilen yüksek pozitif basınç (şişirme) 
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veya negatif basınç (söndürme) kullanır.4 Ön ve 

son test timpanogramları kaydedilir. Tüp 

açıklığı, uygulanan basıncın tersi yönde basınç 

tepe noktasında bir kayma ile gösterilir.4 

 

AKUSTİK REFLEKS: 

  İşitsel yolun bütünlüğünü değerlendirmek için 

kullanılır. Timpanometri ile birlikte 

kulanıldığında orta kulağın durumu hakkında 

güvenilir sonuç verir. İşitsel sistemin periferal 

ve santral bozukluklarının teşhisinde önemlidir. 

  Akustik refleks, 70 dB ile 90 veya 100 dB 

arasında yüksek şiddetli uyaranlar 

gönderildiğinde stapes kasının refleksif 

kasılması ile oluşur.8 Çünkü stapes kası stapes 

ile bağlantılıdır ve bu bağlantı sonucunda 

timpanik membran gerginliğinin sonucu olarak 

kemikçik zincirde hareket oluşur. 8Timpanik 

membran hareketinin gerginliğinin enerjisine 

bağlı olarak refleks değerleri değişkenlik 

gösterir. 8Bu ölçümler sırasında kulak zarının 

perfore olmaması gereklidir. 

   Stapedius kasının gövdesi, orta kulağın arka 

duvarındaki piramidal çıkıntıda veya küçük 

kemikli çıkıntıda bulunur.4 Stapedius kası, 

fasiyal sinir olarak da adlandırılan VII kraniyal 

sinirin motor dalı tarafından innerve edilir. 
4Stapedius refleksi ayrıca seslendirme, 

çiğneme, esneme ve dokunsal uyarımla aktive 

edilebilir.4 

 

Akustik refleks (AR), iki taraflı bir yanıttır; 

bu, bir kulağa aktive edici bir uyarı 

verildiğinde, stapedius kasının her iki kulakta 

kasıldığı anlamına gelir. Bu nedenle, ASR, 

aktive edici uyaranın sunulduğu aynı kulakta 

(ipsilateral koşullar) veya karşı kulakta 

(kontralateral koşullar) ölçülebilir. Refleks 

yayının iki ipsilateral ve iki kontralateral yol 

dahil olmak üzere dört örtüşen yolu vardır.4 

 

 

  Şekil 10: Normal orta kulak fonksiyonu olan 

yetişkin bir insan kulağında akustik stapedius 

refleks (ASR) yanıtı büyümesi ve 70 ila 95 dB HL 

seviyelerinde 1.000 Hz aktivatör (226 Hz prob 

tonu) ile ortaya çıkan sol ipsilateral durumdaki 

işitmeyi görüyoruz.4 

 

  Ortaya çıkan uyaranın yoğunluğu arttıkça, 

akustik refleks yanıtının genliği artar.4 

  Akustik refleksin gecikme süresi aktivatöre 

(AR'yi indüklemek için kullanılan uyarana) göre 

değişir, ancak genel olarak yaklaşık 100 ms'dir 

ve bu, sinyalin kokleadan stapedius kasına giden 

yol boyunca seyahat süresini ve ne zaman tepki 

verdiğini yansıtır.4 

 

Akustik Refleksler Nasıl Ölçülür? AR'in klinik 

ölçümü için iki uyaran kullanılmaktadır. Prob, 

yanıtın ölçülecek olduğu kulağa sürekli olarak 

sunulan bir saf sestir.4 Hem probun hem de 

aktivatörün aynı kulakta sunulduğu ipsilateral 

test koşullarında prob ile aktivatör arasındaki 

etkileşimin azalması nedeniyle düşük frekanslı 

bir prob tonu avantajlıdır.4 Daha düşük frekanslı 

prob tonlarının bu yararına rağmen, 

yenidoğanlarda ve bebeklerde bir AR 

gözlemleme olasılığını artırmak için daha 

yüksek prob ton frekansları gereklidir.4 

Klinik ölçümlerde kullanılan aktivatörler 

arasında 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz ve 4.000 

Hz saf sesler ve 1 ila 2 saniyelik broadbant 

gürültüsü (BBN) bulunur.4 4.000 Hz 

aktivatörlerin test ekipmanında sıklıkla 

bulunmasına rağmen, bu aktivatör nispeten daha 

az tanısal değere sahiptir çünkü normal işitmeye 

sahip kulaklarda dahi normalden daha yüksek 

elde edilebilir.4 
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  Ekipman, timpanometri için kullanılanla 

aynıdır ve kulağa küçük bir kulak ucu ile 

bağlanan fiziksel bir prob tertibatından (prob 

ton uyarıcısı ile karıştırılmamalıdır) oluşur. 
4Cihaz, kulak kanalındaki basınçlandırmayı bir 

hava pompası ile izlemek için bir 

manometreye, iki hoparlöre (biri prob için ve 

diğeri aktivatör için) ve kulak kanalındaki prob 

ton uyarısının ses basıncı seviyesini ölçmek 

için bir mikrofona sahip olmalıdır.4 

 

 
Şekil 11: Akustik refleks ölçümü7 

AR eşikleri, normal işitmeye sahip 

kulaklarda karşılık gelen aktivatör 

frekanslarında davranışsal hava iletimi 

eşiklerinin yaklaşık 70 ila 90 dB üzerinde 

olmalıdır.4 Bu genel kurallar, kulak kanalının 

temiz ve orta kulak fonksiyonunun normal 

olduğu varsayımına dayanmaktadır.4 

 

  Şekil 12: Normal işitmeye sahip olan genç 

yetişkinlerde puretone ve BBN aktivatörleri için 

kontralateral ve ipsilateral AR eşikleri (Wiley ve 

ark., 1987).4 

   Kulağa ortalama 85 dB HL’de 500 Hz’lik 

tonal uyaran verilir. Eğer refleks 

görülmezse şiddet 5 dB arttırılarak 

maksimum şiddet seviyesine (105 dB) 

ulaşana kadar yükseltilir. 9Tüm 

frekanslarda ayrı ayrı ölçüm yapılır. 

Gözlenen en düşük şiddet seviyesi eşik 

olarak kabul edilir.9 

  İşitme kaybının derecesine ve tipine göre 

farklı sonuçlar elde edilir. İşitme eşiği ile 

akustik refleks eşiği arasındaki fark 50 

dB’den daha az ise koklear patolojiden 

şüphelenilir.8 Eğer orta kulak değerleri 

normal ve 40 dB- 60 dB’den daha az 

sensörinöral işitme kaybı mevcutsa 

retrokoklear patolojilerden şüphelenilir.8 

 

BİLGİ KUTUSU: 

 

 
 

 
 

İPSİLATERAL AKUSTİK REFLEKS 

ÖLÇÜMÜ: 

İpsilateral Akustik Refleks Ölçümü: 

İpsilateral yolda uyaran gönderilen kulakla 

ölçümün yapıldığı kulak aynı kulaktır. 
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İpsilateral akustik refleks yolu; kulak 

kanalı, orta kulak, koklea, 9. Sinir, ventral 

koklear çekirdek(VCN), medial superior 

olivary kompleksi (MSO), fasiyal sinirin 

motor çekirdeğini (MN VII), VII. Sinir ve 

stapedius kasından oluşur. 

 

Kontralateral Akustik Refleks Ölçümü: 

Kontralateral yolda uyaran gönderilen kulak 

ile ölçüm yapılan kulak farklı kulaklardır. 

Yani bir kulaktan uyaran gönderilir, diğer 

kulaktan ölçüm yapılır. 

 

 

 

 

 

                              

   

 

 

 

Kontralateral yol; aktive edici uyaranın yanında 

orta kulak, koklea, VIII. Sinir, VCN ve MSO ile 

karşı taraftaki MN VII, VII. Sinir ve stapedius 

kasını içerir.  

Şekil 12: Akustik refleks alınamayan durumlar7 

Akustik Reflekse Yaş ve Cinsiyet Etkisi: 

Cinsiyetin önemli bir etkisi yoktur.4 Bununla 

birlikte, yaşın ASR eşikleri üzerinde iki etkisi 

vardır. Birincisi, yetişkinlerdeki 2000 Hz’nin 

üzerindeki saf ses aktivatörler, 50 yaşından 

sonraki yaşlarda artmaya başlar. 

İkincisi, bebeklerde ilk 6 ayda AR gözlenme 

olasılığını arttırmak için daha yüksek frekanslı 

prob tonlar kullanılmaktadır.4 

Farmakolojik Etkiler: Alkol, barbitüratlar ve bir 

Koklear 

Nukleus 

8.sinir 

Koklea 

Orta Kulak 

Dış Kulak 

7.sinir 

S.olivary 

Akustik refleksin alınamayacağı 

durumlar: 

 

1)Orta kulak patolojisi (otoskleroz , 

kemikçik zinciri kopukluğu ) 

2)7. Ve 8. Sinir patolojisi 

3)Orta derecede iletim tipi işitme kaybı 

4)İleri derecede koklear işitme kaybı 

5)Beyin sapı lezyonu 
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antipsikotik ilaç olan klorpromazin ile yüksek AR 

eşikleri bildirilmiştir.4 

 

PATOLOJİLERDE AKUSTİK REFLEKS: 

SAĞ KULAKTA RETROKOKLEAR 

PATOLOJİ OLMASI DURUMU: 

Sağ kulakta retrokoklear bir patoloji olması 

durumunda; 

 Sağ kulakta ipsilateral ölçüm 

yapıldığında cevap elde edilemez. 

Çünkü retrokoklear patolojilerde 

gönderilen akustik uyaran akustik 

refleks arkını tamamlayamaz. 

Sağ kulakta kontralateral ölçüm 

yapıldığında cevap elde edilemez. 

Çünkü gönderilen akustik uyaran 

retrokoklear patoloji varlığında karşı 

kulağa iletilemez. 

 Sol kulakta ipsilateral ölçüm 

yapıldığında cevap elde edilebilir. 

Çünkü patoloji sağ kulaktadır. 

 Sol kulakta kontralateral ölçüm 

yapıldığında cevap elde edilebilir. 

 

INTRA-AKSİAL BEYİNSAPI HASTALIKLARI: 

 
Intra-aksial Beyinsapı Hastalıklarında; 

 Intra-aksial beyinsapı patolojileri 

bulundukları bölgenin karşı tarafındaki tek 

bir tarafı etkiler. Intra-aksial beyinsapı 

patolojileri genelikle kontralateral yolu 

etkiler. Bu yüzden bu patolojilerde 

ipsilateral yollarda cevap elde edilir; 

kontralateral yollarda cevap elde 

edilemez. 

 

SAĞ KULAKTA FASİAL SİNİR 

PATOLOJİSİ OLMASI DURUMU: 

 
 

 

   Patoloji sağ kulakta olduğu için sağ 

ipsilateral ölçüm yapıldığında cevap elde 
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edilmez. Çünkü patolojinin varlığı 

akustik uyaranın oluşturduğu cevabı elde 

etmemizi engeller. 

Sağ kulakta kontralateral ölçüm 

yapıldığında zaman cevap elde edilir. 

Çünkü kontralateral ölçümlerde sesi 

gönderdiğimiz kulağın karşısındaki 

kulaktan cevap alınır. Sol kulağın fasial 

siniri normal olduğu için sağ 

kontralateral cevabı elde edilir. 

Sol kulakta ipsilateral ölçüm 

yapıldığında cevap elde edilir. Çünkü sol 

kulağın fasial siniri normaldir. 

 Sol kulakta kontralateral ölçüm 

yapıldığında zaman cevap elde edilmez. 

Çünkü sağ kulağın fasial sinirindeki 

patoloji varlığı sağ kulaktan cevap 

alınmasını engeller. 

 

REFLEKS DECAY: 

  Refleks Decay Testi, akustik refleks 

testi ile beraber kullanıldığında 

retrokoklear patolojilerin ayırıcı 

tanısında kullanılır. 

  Standart refleks decay testinde 226 Hz 

probe tone kullanılır. 500 Hz ve 1000 Hz 

frekanslarında cevap olup olmadığına 

bakılır. Çünkü normal işiten bireylerde 

de yüksek frekanslarda cevap elde 

edilmez. İpsilateral e kontralateral olarak 

akustik refleks eşiğinin 10 dB üstünde 

bir uyaran 10 sn boyunca gönderilir. 

Uyaran gönderildiğinde amplitüd 

yükselişinin 10 sn boyunca devam etmesi 

gerekir. Ancak retrokoklear patoloji 

varlığında bu yükseliş 10 sn’den daha 

kısa sürede yarıya iner. 

 

Şekil13: A: Gönderilen uyaran 

B: Normal kulağın refleks decay cevabı 

C: Verilen cevap azalarak gitmesine rağmen 

normak kulağın refleks decay testine cevabı 

D: Refleks decay testi pozitif olan bir cevap 

Ayırıcı tanıda kullanılmasına rağmen refleks 

decay testinin üç adet dezavantajı vardır. 

   Akustik refleks eşikleri yüksek olduğunda 

refleks decay testi yapılamayabilir. Çünkü refleks 

decay testini yapabilmek için akustik refleks 

eşiğinin 10 dB üzerinde bir uyaran gönderilir. 

   Sensitivitesi ve spesifitesi AR testine göre 

daha düşüktür. 

   Yüksek şiddette uyaranlarda geçici veya kalıcı 

eşik kayıpları yaşanabilir. 
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SOLDAN SAĞA 

 

4. odyolojik değerlendirmenin temelidir 

7. işitme kaybının derecesini belirleyen 

9. hasta hikâyesinin diğer adı 

11. dış kulak yolundan gönderilen akustik ses karşı orta kulağın gösterdiği direnç 

13. uyaranın ve ölçümün farklı kulaklardan yapılması 

 

YUKARIDAN AŞAĞI 

 

1. iç kulaktaki denge organlarından biridir 

2. saf ses odyometri testinin sonucunun olduğu grafik 

3. orta kulağın havalanmasında görevli 

5. stapesi arkaya doğru çeken kas 

6. yüksek şiddetteki uyarana karşı stapes kasının oluşturduğu refleksin ölçülmesi 

8. zar labirentin içindeki sıvı 

10. uyaranın ve ölçümün aynı yerden yapılması 

12. malleusun en distal kısmı 
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BULMACANIN CEVAPLARI: 

1) Yarım Daire Kanalları 

2) Odyogram 

3) Östaki Tüpü 

4) Saf Ses 

5) Stapedıus 

6) Akustik Refleks 

7) Hava Yolu 

8) Endolenf 

9) Anamnez 

10) Ipsılateral 

11) Impedans 

12) Umbo 

13) Kontralateral 

 


