
                                                                                                                     



TEŞEKKÜR 

 

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’ :) 
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ODYOLOG OKAN ÖZ 

 

 Merhaba sevgili okuyucu. İsmim Okan Öz. 

23 yaşındayım ve yaklaşık 2 yıldır odyolog olarak 

çalışmaktayım. Bu 2 yıllık tecrübemin 4 ayını 

Türkiye’de, 1,5 yılını ise Belçika’da geçirdim. 

Bugün sizlerle eğitim hayatım ve sonrasında iş 

hayatım süresindeki deneyimlerimi, gözlemlerimi 

ve önerilerimi paylaşmaya çalışacağım.  

Odyoloji maceram 2015 yılında Başkent 

Üniversitesi’nde lisans programına kaydolmamla 

başladı. Dürüst olmak gerekirse -belki de 

birçoğunuz gibi- odyolojinin ne olduğunu tercih 

döneminde öğrenmiştim. Yani, “çocukluğumdan 

beri hayalimdi” tarzı cümleler kuramayacağım . 

Ama şuan mesleğimle mutlu muyum? Evet.  

Dürüst olmak gerekirse ilkokul, ortaokul 

ve lisede çok da parlak bir öğrenci değildim. 

Üniversiteye de çok farklı şekilde başladığım 

söylenemez. Ama üniversiteyi diğerlerinden 

ayıran bir şey vardı. Burada öğreneceğim bilgileri 

ileride gerçekten insanlara hizmet etmek için 

kullanacaktım. Dolayısıyla özellikle sağlık 

alanında bence biraz bu bakış açısıyla bakmak 

gerek. Tamam, hayat kurtarmıyoruz veya 

yaptığımız hatalar bir yaşama mal olacak boyutta 

olmayabilir ancak yine de bir insana hizmet 

ediyoruz ve nasıl kendi annemizin babamızın işini 

bilmeyen insanlar tarafından muayene edilmesini 

istemiyorsak, biz de olaya bu şekilde 

yaklaşmalıyız diye düşünüyorum. Bu tarz bir 

düşünce yapısıyla üniversite eğitimini son derece 

ciddiye alarak ders çalışmaya başladım. Çok 

büyük hedeflerim, planlarım yoktu. En büyük 

hayalim bir klinikte orta sınıf bir maaşa iş 

bulabilmekti. Ama yine de işimi iyi yapmak 

istiyordum. Sınava hazırlanmak için değil 

gerçekten öğrenmek için çalışıyordum. Sınavlar 

bittikten sonra bilgiler uçup gitmesin diye bir 

sonraki dönemin başında mutlaka bir önceki 

dönem öğrendiklerimi tekrar ederdim. Sizlere de 

ders çalışırken bir sınav veya ödev için değil de 

gerçekten öğrenmek için çalışmanızı öneririm. Bir 

sınav için ders çalıştığınızda notlarınızda yazanları 

okuyup ezberleyip geçiyorsunuz, ama öğrenmek 

için çalıştığınızda notlarınızda yazan bir şey 

kafanızda yeni bir soru işareti yaratıyor ve gidip 

onu araştırıyorsunuz. Bu şekilde bir bilgiyi 

gerçekten, sorgulayarak ve irdeleyerek öğrenmiş 

oluyorsunuz.  

Bu şekilde geçen bir buçuk yılın ardından, 

2. Sınıfın ortalarında bize Erasmus+ (HÜSBİK) 

projesinden bahsedildi: Avrupa’da 2 ay yaz stajı 

imkânı! Açıkçası İngilizcem o dönemler çok da 

iyi değildi ve bunun iyi bir fikir olup 

olmadığından yana kuşkularım vardı. Ama yine de 

şansımı denemek istedim ve Avrupa’daki odyoloji 

merkezlerine e-posta atmaya başladım. Çok uzun 

sürmeyen bir arayıştan sonra en yakın arkadaşımla 

birlikte Cambridge Üniversitesi’ndeki İşitsel Algı 

Laboratuarı’ndan olumlu bir geri dönüş aldık ve 

İngiltere maceramız bu şekilde başlamış oldu. 

Hayatımda geçirdiğim en güzel zamanlardan biri 

İngiltere’deki bu 2 aydı diyebilirim. Hepinize 

mutlaka ama mutlaka bu tarz fırsatları 

değerlendirmenizi öneririm. İlla çok üst düzey bir 

merkeze gitmenize gerek yok, görece daha rahat 

bir merkeze gidip biraz Avrupa’nın keyfini de 

çıkartabilirsiniz… Ancak bu 2 ayda öğrendiğim 

en önemli şey İngilizcenin ne kadar da önemli 

olduğuydu. İngilizcem kötü değildi ama iyi de 

değildi. Bundan dolayı bu 2 ayda gerçekten 

zorlandım. Belki başka bir ülkeye gitsem onların 

da anadili İngilizce olmadığı için belki bu kadar 

fark etmezdim ancak anadili İngilizce olan biriyle 

konuştuğunuzda –ki bir de İngiliz aksanı devreye 

giriyor burada- işler iyice sarpa sarabiliyor. Güzel 

geçen bir 2 ayın ardından Türkiye döndüm ve ilk 

yaptığım şey bir İngilizce kursuna kaydolmak 

oldu… Ertesi sene bu sefer Belçika’da The 

Eargroup isminde bir klinikte staj yapma imkânım 

oldu. Buradaki stajımın sonunda, tüm cesaretimi 

toplayarak, mezun olmam için halen 1 yılım 

olduğunu ve mezun olana kadar Felemenkçe 

öğrenebilmem durumunda burada işe 

başlayabilmemin mümkün olup olmadığını 

sordum. Ve aldığım olumlu yanıttan sonra 

Felemenkçe öğrenmek o andan itibaren 

hayatımdaki en önemli amaçlardan biri haline 

geldi. Son sınıfta bir yandan her ihtimale karşı 

ALES, YDS çalışıp, bir yandan stajlarla ve 

bitirme projeleriyle uğraşırken bir yandan da 



Felemenkçe çalışmaya başladım. Felemenkçe 

gerçekten zor bir dil ama isteyince yapılamayacak 

hiçbir şey yok arkadaşlar. Kendinize güvenin.  

Yoğun geçen bir yılın ardından 2019 

yılında mezun oldum ve yaptığımız görüşmede iş 

arkadaşlarım ve patronum Felemenkçe seviyemi 

başlamak için yeterli buldular ve bu sayede 

Belçika serüvenim başlamış oldu. Diploma 

denkliği, odyolog olarak tanınma, çalışabilir 

belgesi, çalışma izni, oturma izni… Yorucu ve 

uzun süren kâğıt işleri… En kötüsü de aylar süren 

bir bekleyişin sonucunda size “Başvurunuz 

reddedildi” diyebilme ihtimalleri. Ancak size 

önerim, hayatta her zaman bir B, C hatta D 

planınızın olması. 2019 Ağustos’unda Belçika’ya 

gidebilmem için evrak işlerine başladık, bu en az 

6 ay sürecek bir süreçti ve dediğim gibi 

sonucunun garantisi yoktu. Ben de her ihtimale 

karşı Türkiye’de hem yüksek lisansa hem de 

Başkent Üniversitesi Hastanesinde işe başladım. 

Ve iyi ki de bunu yapmışım. Çünkü Başkent 

Üniversitesi Hastanesi’nde özellikle vestibüler 

sistem alanında çok fazla tecrübe kazanma şansım 

oldu. Aslında Belçika’da çalışacağım yer bir 

klinikti ancak koklear implant alanında 

uzmanlaşmış bir klinikti. Böyle bir noktada 

koklear implantı A’dan Z’ye bilseniz dahi orada 

hâlihazırda çalışan insanlardan bir farkınız 

olmayacak. Bu açıdan vestibüler alanında Başkent 

Üniversitesi Hastanesi’nde öğrendiklerim buraya 

geldikten sonra buradaki iş arkadaşlarımdan bir 

farkım oluşmasını sağlamış oldu. Gerçekten bu 

hayatta aldığınız her karar bir şekilde bir yerde 

karşınıza çıkıyor. 4 aylık bir Türkiye macerasının 

sonunda 2021 Ocak ayında oturma iznim çıktı ve 

Belçika’ya taşındım. Yaklaşık 1,5 yıldır da burada 

çalışmaya devam ediyorum.  

Sonuç olarak arkadaşlar, bir klinikte 

normal bir ücrete iş bulabilmeyi hayal eden 

biriyken şuan buradayım. Türkiye’de çalıştığım 4 

ayda da gayet mutluydum, şuan Belçika’da da 

gayet mutluyum. Vurgulamak istediğim şey, 

hayatın sizi hiç beklemediğiniz anlarda hiç 

beklemediğiniz yönlere doğru sürükleyebileceği. 

Örneğin, Belçika’ya ilk staja gittiğim dönem 

Roma’ya da gidebilme ihtimalim vardı. Ben 

Roma’nın güneşli havası yerine Belçika’nın 

yağmurlu havasını tercih ettim. Bazen ufak 

gördüğümüz kararlar büyük ve beklemediğiniz 

neticeler doğurabiliyor. Hayat beni daha önce hiç 

planlamadığım, hiç hayalini kurmadığım bir yola 

soktu. Buna şans veya kader diyebilirsiniz ancak 

unutmayın bu hayatta kapılar hiçbir zaman sizin 

için açılmayacak. Kimse size fırsatlar 

sunmayacak. Siz kendi fırsatlarınızı yaratıp, kendi 

kapılarınızı açıp oradan tek başınıza geçmek 

zorundasınız! Yeter ki çabalayın, isteyin ve 

kendinize güvenin…  

  



KEMİK LABİRENT 

 

İç kulak, temporal kemiğin petröz 

bölümünde yer alan kemik ve zar labirentten 

oluşur. Kemik labirent hem vestibüler hem de 

işitsel sistemleri barındırır ayrıca içerisinde zar 

labirentte yer alır. Vestibüler sistem iki bileşenden 

oluşur: 

1.vestibulum (utricul ve saccul) 

2.utricul den çıkan yarım daire kanalları 

(superior, posterior ve horizontal) 

Otolit organlar makula adı verilen bir duyu 

epiteline sahiptir. Utrikul ve sakkulden çıkan 

küçük kanallar, endolenfatik kesede sonlanan 

endolenfatik kanalın oluşumuna katılırlar. 

Makula, yarım daire kanallarındaki krista 

ampullarisin duyu epiteli gibi, tüy hücrelerive 

destek hücrelerini içerir. Makula jelatinimsi bir 

madde olan otolitik zar ile kaplıdır ve otolit adı 

verilen küçük kristalleri oluşturan kalsiyum 

karbonat-protein kompleksleri içerir. 

Otokonia nın varlığı, özgül ağırlığı 

endolenfinkinden daha fazla arttırır. Bu yüzden;  

makula baş, farklı statik pozisyonlara 

yerleştirildiğinde yerçekimi kuvveti de dahil 

olmak üzere doğrusal ivmeye duyarlıdır. 

Utricul ve saccul, otolit organları iki parçaya 

bölen, striola olarak bilinen merkezi bölgelere 

sahiptir. Bu bölünme, otolit organlar için 

morfolojik polarizasyonu kurmak için kullanılır. 

Utrikül, striolaya yönelik tüy hücrelerine sahiptir. 

Sakkul ise stioladan uzaklaşan tüy hücrelerine 

sahiptir. 

Krista ampullaris in tüylerinin üstünde 

bulunan kupulada otolitler mevcut değildir. 

Kupula ve otolitik zarın pozisyonu endolenf 

hareketlerine yanıt olarak değiştiğinde tüy 

hücrelerinin stereosilyaları ve kinosilyumun yer 

değiştirmesine (kaymasına) neden olur. 

Yarım daire kanallar bir uçta genişleyerek 

ampulla'yı oluşturur. Ampulla içinde, kupula adı 

verilen jelâtinimsi bir kadeh şeklindeki yapı, 

yarım daire şeklindeki kanalı vestibülden ayıran 

bir bariyer görevi görür. Kupula lümen boyunca 

tamamen uzanır. 

Kupula, endolenfinkine eşit bir özgül ağırlığa 

sahiptir. Dolayısıyla kupula, yerçekimi alanındaki 

başın statik konum değişikliklerine tepki vermez. 

Kupulanın altında, kanal boyunca dik bir şekilde 

uzanan crista yer alır. Crista, stereosilyanın destek 

hücrelerini, hücre gövdelerini ve tüy hücrelerinin 

her biri üzerindeki tek kinosilyumun yanı sıra 

vestibüler afferentleri içerir. 

Kinocilia ve stereocilia, kupula içine uzanır 

ve kupula deformasyonuna yanıt veren fiziksel 

yapılardır. Her tüy hücresinde stereosilyanın 

kinosilyaya doğru sapması eksitasyona 

(depolarizasyon) yol açarken stereosilyanın 

kinosilyadan uzaklaşması inhibisyona 

(hiperpolarizasyon) neden olur. 

Utrikül’den çıkan yarım daire kanallarının krista 

ampullarisleri, başın ve bedenin dönme 

hareketlerine (superior, posterior ve horizontal) 

tepki verir ve birbirine göre yaklaşık olarak 

ortogonaldir. utrikül ve sakkülün makulaları 

translasyonel hareketlere ( yerçekimi ve doğrusal 

ivme) tepki verirler. 

Kemik labirentin işitsel sistemlerini 

barındıran yapı Koklea’dır. Koklear kanal, 

kemikli kokleaya yerleşik membranöz kıvrımlı bir 

kanaldır. Bir tepe(cupula cochlea) ve bir 

tabandan(basis cochlea) oluşur. Kıvrımlı kanal, 

toplam 34 mm uzunluğunda yaklaşık 2 ¾ dönüşler 

yapar. Kokleanın üç spiral odacığı vardır. 

1. Koklear kanal (skala media olarak da 

adlandırılır) merkezi odayı temsil eder ve 

endolenf içerir. 

2. Oval pencereden başlayarak koklear 

kanalın üstünde skala vestibuli bulunur. 

3. Koklear kanalın altında, yuvarlak 

pencerede biten skala timpani bulunur. 

Skala vestibuli ve timpani, perilenf ile doludur ve 

kokleanın tepesindeki helikotrema ile bağlantı 

kurar.Enine kesitte, skala media nın sınırları 

şunlardır: 

1. Altta bazal Membran 

2. Üstte vestibüler veya reissiner membran, 

3. Dışta stria vaskülaris 



Stria vasklarisin hücreleri ve kapiller damarları 

endolenf üretirler. Stria vaskülaris, bazal hücreler, 

ara hücreler ve marjinal hücrelerden oluşan çok 

katlı bir epitelden oluşur. 

Marjinal hücreler endolenfin içerisine K+ 

salınmasına katılan bir ATPaz K+ pompası içerir. 

Bazal hücreler, oluklu bağlantılar tarafından ara 

hücrelere bağlanır. Ara hücreler, bir endokoklear 

potansiyel ve Membran voltajı üreten ve endolenfi 

oluşturan potasyumu içe doğru aktaran potasyum 

kanalı barındırır. K+ iyonlarının tüy hücrelerinden 

tekrar endolenfe döndürülmesi, normal tüy hücre 

fonksiyonu için kritik olan, endolenf sıvısında 

uygun yükseklikte K+ konsantrasyonunu 

muhafaza eder. 

Kokleanın spiral kemikli çekirdeği modiolus’tur. 

İç tarafta, spiral kemik lamina, bazal membrana 

katılmak için modiolusdan dışarıya doğru çıkıntı 

oluşturmaktadır. Dış tarafta bazal membran spiral 

ligament ile kesintisiz devam etmektedir. 
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ZAR (MEMBRANÖZ) LABİRENT 

 

 İç kulak bir bütün olarak,  işitme organı 

(koklea) ve denge organından (vestibüler sistem) 

oluşmaktadır. Koklea ise kemik labirent ve zar 

labirentten oluşmaktadır. Zar labirent, denge ve 

işitme duyu için reseptörler içeren sıvı dolu tüpler 

ve bölmelerden oluşmaktadır. İşitme sistemi 

içerisinde bulunan zar labirent ve kemik labirent 

olmak üzere iki kısıma ayrılıran kokleanın zar 

labirent kısmından bahsedecek olursak: 

- Zar labirent kemik labirentin içinde yer alır. 

- Zar yapılar kemik labirentin 1/3lik kısmını 

oluşturur. 

- Zar ve kemik labirentler arasında perilenf ve zar 

labirentin içinde ise endolenf bulunur.  

Zar labirenti oluşturan dört temel bölüm 

bulunmaktadır:  

 Macula utriculi 

 Macula sacculi 

 Crista semisirkülares ( 3 adettir) 

 Ductus coclearis’in corti organıdır ( işitme 

ile ilgilidir.) 

Kese şeklindedir ve epitelle döşelidir. 

 Utricle 

 Saccule 

 Endolympatic sac 

Zar Labirentin Embriyolojisi 

  Semisirküler kanallar 6. haftada 

şekillenmeye başlayıp 8. Haftada utriculi ile 

tamamen oluşmaktadır. Sacculi gelişimi ise 

utriculi gelişimini takip etmektedir. 7. haftada 

kanalların ampullalarında crista ampularis 

oluşmaktadır. End organlar olmadan zar labirentin 

oluşması 15. hafta civarında tamamlanır. 11. 

haftada makuladaki destek ve epitel hücreler 

birbirinden ayrılır ve otolitler oluşur. Membranöz 

labirent oluşumu ile eş zamanlı olarak otik 

kapsülün belirleyicisi, mezenşim kartilajın 

yoğunlaşması ile oluşur. Membranöz labirentin 

geliştiği otik vezikülün etrafındaki mezenşim 

kartilaj yapı zamanla kemikleşerek kemik labirenti 

oluşturur. Kemik labirent ve zar labirent arasında 

perilenfatik boşluk da oluşur. Makulalar 14. ve 16. 

haftalar arasında gelişirler. 3. Haftada ortak bir 

makula ortaya çıkmaktadır. Bu makulanın üst 

kısmı utrikular macula, superior ve lateral 

semisirküler kristaya dönüşürken alt kısmı ise 

sakkuler makula ve posterior semisirküler kanal 

kristasına dönüşür. 

Utriculus ve Sacculus 

  Sacculus ve utriculus, girişte bulunan iki zarlı 

kesedir. Başın dikey ve yatay düzlemlerde 

sırasıyla hareketini veya ivmesini algılayan denge 

organlarıdır.                    

Utriculus 

  Utriculus; makula olarak da adlandırılan otolitik 

bir end-organa sahiptir. Konum itibariyle makula, 

horizontal planda utriculusun tabanındadır. 

Vestibulum’un iç yan duvarındaki eliptik reseste 

yer alır. Utriculus; yerçekimine ve özellikle 

horizontal plandaki lineer akseleresyona yanıt 

vermektedir. Tüylü hücrelerin üstünde jelatini 

andıran bir yapı bulunmaktadır. Bu yapının hemen 

üzerinde de otokonialar yer almaktadır. 

Otokonialar CaCO3 (kalsiyum karbonat) 

kristallerinden oluşur. Yoğunlukları ise 

etraflarındaki endolenf sıvıdan daha fazladır. 

Sacculus 

  Vestibulum’un iç yan duvarındaki sferik reseste 

bulunmaktadır. Söz konusu yapının iç yan 

duvarında ise makula sacculi olarak adlandırılan 

denge hücreleri yer almaktadır. Sacculus; titreşim 

uyarılarına yanıt vermektedir. Bu yanıtlar, ön ve 

arka plandaki lineer akselerasyona yöneliktir.  

Şekil 1 (The Growing Evidence for the Importance of the 
Otoliths in Spatial Memory - Scientific Figure on ResearchGate) 



(The Growing Evidence for the Importance of the 

Otoliths in Spatial Memory - Scientific Figure on 

ResearchGate) 

  Utriculus ve sacculusun başlıca görevleri, kas 

tonusunu ayarlamak, organizmayı vücuttaki 

hızlanma ve yavaşlama gibi durumlarla ilgili 

olarak bilgilendirmek ve durum reflekslerini 

ayarlamaktır 

  Endolenf, sacculus ve utriculusden endolenfatik 

kanala akar. Kanal, vestibüler su kemerinden 

temporal kemiğin petröz kısmının arka yüzüne 

doğru ilerler. Burada kanal, endolenfin salgılanıp 

emilebileceği bir keseye genişler. 

Ductus Semicirculares: 

 Açısal akselerasyonun algılanmasından ve 

deselerasyon algısından sorumludur. Semisirküler 

kanal içerisinde yer alan bu yapı dengeden 

sorumlu olan 3 adet daire şeklindeki kanal içeren 

yapıdır. Yapısına bakıldığında üç adet daire 

şeklindeki kanalın bir araya gelmesiyle oluşan bu 

kanallar:  

• Ductus semicirculares anterior  

• Ductus semicirculares posterior  

• Ductus semicirculares lateralis şeklinde 

sıralanabilir.  

  Kanallar, iç kulağın orta kısmında yer alan 

vestibül bölgesindeki utriculus'a doğru açılırlar. 

Vestibüle yakın taraftaki uçlar ise şişkin 

vaziyettedir. Bu şişkin uçlar, ampulla olarak 

isimlendirilmektedir. Ampulla’nın iç yüzeyinde 

crista ampullaris denilen çıkıntı bulunmaktadır. 

Çıkıntıdan ampullanın karşı tarafına doğru uzanan 

jelatine benzer madde ise cupulla şeklinde 

isimlendirilmektedir. Duyu ve destek hücreleri, 

cupulla olarak adlandırılan bu bölgede yer 

almaktadırlar.  

Ductus Cochlearis:  

Ductus cochlearis, skala vestibuli ve skala timpani 

arasında yer alan skala media'yı oluşturacak 

şekilde uzanmaktadır. Ön plana çıkan özelliği ise 

işitme duyusuna ait sensörleri içermesidir. 
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VESTİBÜLER SİNİR 

Sekizinci kranial sinir olan vestibulokoklear sinir 

(CN VIII), iki bölümden oluşan duyu siniridir.1 

 Vestibüler Kök (Vestibüler siniri 

oluşturmaktadır.) 

 Koklear Kök (Koklear siniri 

oluşturmaktadır.) 

Bu kökler, beyin sapında bulunan vestibüler ve 

koklear çekirdeklerden kaynaklanır.1 Her iki 

kökten gelen lifler birleşerek temporal kemiğin 

petröz kısmında, posterior kraniyal fossada 

bulunan vestibulokoklear sinirin gövdesini 

oluşturur.1 Özel duyusal işlevler ( denge ve işitme 

) sağladıkları için bu sinir, işlevsel olarak özel 

somatik afferent (SSA) olarak sınıflandırılır.1 

Sekizinci kranial sinir (CN VIII) olarak da bilinen 

vestibulokoklear siniri oluşturan yapılardan biri 

olan koklear sinir, işitmeden sorumlu iken; 

vestibüler sinir, vücut dengesinin ve göz 

hareketlerinin korunmasından sorumludur.2 

Denge ile ilgili yolların birinci nöronları temporal 

kemiğin pars petrosa’sında bulunan ganglion 

vestibulare’de ye alır. Buradaki nöronların 

periferik uzantıları, ductus semisirkülaris’in 

ampulla kısımları ile utriculus ve sakkulus’un 

makula kısımlarındaki hücrelerden baş hareketleri 

ile ilgili impulsları alır. Ganglion vestibülare’deki 

nöronların santral uzantıları ise vestibüler siniri 

oluşturur. 

Vestibüler sinir labirent ile beyin sapı arasına 

girdiğinden, bazı çalışmalar bu siniri periferik bir 

yapı olarak kabul ederken, bazıları santral bir yapı 

olarak kabul etmektedir.3 

Vestibüler sinir; hareket ve pozisyonla ilgili 

bilgileri iletir2, labirentlerden gelen afferent 

sinyalleri internal akustik kanal (IAC) seyri 

boyunca taşır ve cavitas cranii’ye girer. IAC, 

vestibüler sinire ek olarak, koklear siniri (işitme), 

fasiyal siniri, nervus intermedius'u (yüz duyusunu 

taşıyan facial  sinirin bir dalı) ve labirent arteri 

içerir. IAC, pons seviyesinde posterior fossaya 

açılmak için temporal kemiğin yoğun petröz 

kısmından geçer. ("Petröz", "taş gibi, sert" 

anlamına gelen Latince petrosus kelimesinden 

türetilmiştir ve bu sayede iç kulağımız çok iyi 

korunmaktadır!) 3 

N. vestibularis(vestibüler sinir), sulcus 

bulbopontinus’tan girerek beyin sapına ulaşır ve 

periferden aldığı impulsları nuclei 

vestibulares’teki nöronlara iletir. Vestibüler sinirin 

içindeki nöronların bir kısmı ise, serebellum’un 

lobus flocconodüllaris’inde sonlanır. 

Vestibüler sinir liflerinin çoğu beyin sapında 

vestibüler nukleuslarda sonlanmaktadır. Bazı lifler 

ise, sinaps yapmadan direkt olarak beyin 

sapındaki retiküler çekirdeklere ve serebellumun 

fastigial, uvular ve flocculonodular lob 

çekirdeklerine giderler. Vestibüler çekirdeklerde 

sonlanan lifler, yine serebellum, vestibülospinal 

traktus, medial longitudinal fasikulus ve özellikle 

retiküler çekirdekler olmak üzere beynin diğer 

bölgelerine giden ikinci sıra nöronlarla sinaps 

yaparlar. Bu bağlantılar sayesinde göz hareketleri 

ile boyun, gövde, bacaklar ve kollardaki kas 

tonusu düzenlenir, dengede kalınması ve bir 

hareket sırasında görme alanının bozulmaması 

sağlanır.4,5,6  

Utrikül(horizontal) ve saccül(vertikal), doğrusal 

hareketlere yanıt verirken, semisirküler kanalların 

içindeki tüy hücreleri ise açısal hareketlere yanıt 

verir ve bu sayede başın uzaydaki konumu 

algılanır.2 [8] Bu durum tüy hücrelerinin 

uyarılması, depolarizasyon ve artan kalsiyum (Ca) 

akışı ile sonuçlanır, bu da afferent vestibüler sinir 

liflerinin artan ateşlemesine yol açar.2 Bu lifler, 

IAC'de bulunan vestibüler gangliona (Scarpa 

ganglionu) gider. Ganglion, vestibüler aparata 

periferik süreçler gönderen bipolar nöronlardan ve 

vestibüler siniri oluşturmak için bir araya gelen 

santral süreçlerden oluşur.2 

Vestibüler sinir ganglion vestibulare’den iki 

demet halinde çıkar: 

 Superior vestibuler sinir 

 İnferior vestibuler sinir 

Superior vestibüler sinir (SVN), anterior/superior 

semisirküler kanalı innerve etmek için anterior 

ampullar siniri gönderir.7 Superior vestibüler sinir 

(SVN) ayrıca horizontal/lateral semisirküler 

https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-brainstem
https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-temporal-bone
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537359/


kanalı innerve etmesi için horizontal ampullar 

siniri gönderir. Son olarak, SVN utriküler siniri 

utrikülü innerve etmesi için gönderir.7 

Vestibüler sinirin inferior dalı, inferior vestibüler 

sinir (IVN),sacculü innerve etmek için bir 

sakküler sinir gönderir.7 Ek olarak, IVN posterior 

semisirküler kanalı posterior ampullar sinir ile 

innerve eder.7 

Sonuç olarak; Vestibüler labirentten, afferent bilgi 

vestibüler sinirin iki dalından birinde ipsilateral 

olarak hareket eder.7 Superior vestibüler sinir, 

horizontal ve superior semisirküler kanalların yanı 

sıra utrikülü innerve ederken ınferior vestibüler 

sinir, posterior semisirküler kanalı ve sakkülü 

innerve eder.7 (Naito, Newman, Lee, Beykirch ve 

Honrunbia, 1995). 

Örneğin, SVN'yi etkileyen bir lezyon, anterior ve 

horizontal yarım daire kanallarında ve utriküldeki 

sinir iletiminde bir bozulmaya neden olacaktır.7 

Bu durum ipsilezyonel kalorik ve oVEMP testleri 

için anormal test sonuçlarına ve normal cVEMP 

test sonuçlarına yansıyacaktır.7 Bunun yanında, 

IVN'yi etkileyen bir lezyonun ise anormal cVEMP 

testi, ancak normal kalorik ve oVEMP testleri 

üretmesi beklenir.7 

 

Vestibüler afferent nöronlara bakıldığında ise iki 

çeşit ateşleme paternine sahip oldukları 

görülmektedir. Düzenli afferentler genellikle bir 

tonik hıza ve interspike intervallerinde çok az 

değişkenliğe sahiptir. Düzensiz afferentler 

çoğunlukla istirahat halinde ateşleme göstermezler 

ve baş hareketi ile uyarıldığında oldukça değişken 

interspike intervaller geliştirirler.Düzenli 

afferentler VOR için daha önemli görünürken 

düzensiz afferentler ise VSR ve otolitler ile 

kanallar arasındaki yanıtları koordine etmek için 

daha önemli görülmektedir.3 

Sonuç olarak; vestibüler sinir, işitme ile ilgili olan 

koklear sinir ile birlikte , vestibulokoklear sinirin 

bir dalıdır ve vestibüler sistemin önemli bir 

parçasıdır.4,5,8. Vestibüler sinir, vücudun 

dengesinin düzenlenmesi ve hareketin algılanması 

için gereklidir.8 Bu sinir, vestibüler sistemdeki 

duyu liflerini beyin sapı ve serebelluma bağlayan 

yolun bir parçasıdır.8 Bu kritik rol göz önüne 

alındığında, vestibüler sinir hasarı; baş dönmesine, 

istemsiz göz hareketlerine ve postürün 

korunmamasına yol açabilmektedir.2 
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VESTİBÜLER ÇEKİRDEKLER 

 Vestibüler çekirdekler beyin sapında, yaklaşık 

olarak medulla ile pons arasında ventriculus 

quartus’un tabanında yer alan area vestibulariste 

yerleşirler.(3,4,5,6)Dorsal medullanın her iki 

tarafında dört çekirdek vestibuler nükleer 

kompleksi oluştururlar(7).Her bir tarafta superior, 

inferior, medial ve lateral olmak üzere dört adet 

major vestibüler çekirdek bulunur (3,4, 5, 6). Ve 

hepsi özel somatik afferenttir (SSA). Bu 

çekirdekler, vestibulokoklear sinirin vestibüler 

bileşenine aittir ve denge, uzaysal oryantasyon ve 

kas tonusunun düzenlenmesinde rol oynar. (1) 

 The superior vestibular nucleus-

BECHTEREW (1) 

 The lateral vestibular nucleus-

DEİTERS (1) 

 The inferior vestibular nucleus-

ROLLER (1) 

 The medial vestibular nucleus-

SCHWALBE (1) 

Bu çekirdekler, vestibüler yolun ikinci sıra 

nöronlarının gövdelerini içerir . Birinci derece 

nöronlar , iç akustik meatusun fundusundaki 

vestibüler ganglion içinde yer alır. Bu nöronların 

periferik lifleri, utrikül , sakkül ve semisirküler 

kanalların reseptörlerinden sinyaller iletirken , 

merkezi lifler, serebellumun alt sapı ile trigeminal 

sinirin  spinal yolu arasında uzanan 

vestibulokoklear sinirin vestibüler bileşenini 

oluşturur.Vestibüler ganglion ve beyincikten gelen 

sinyaller vestibüler çekirdeklere, oradan da 

omuriliğin motor çekirdeklerine gider. (1) Nuklei 

vestibulares’in efferentleri  thalamus, serebellum, 

bazı kranial sinir nukleus’ları ve medulla 

spinalis’e gider.(7). 

SUPERİOR VESTİBÜLER ÇEKİRDEK: 

Superior vestibüler çekirdek 4. ventrikülün 

rostral tabanına yerleşir.(4)Pons’un üst 

seviyelerinde bulunur.Rostral kısımlar (medial ve 

superior vestibüler çekirdekler) ağırlıklı olarak 

SCC'lerden girdi alır.Santral projeksiyonları 

rotasyonel (açısal) VOR oluşturmak için oldukça 

önemlidir.(7) Superior vestibüler çekirdek, 

semisirküler kanallardan kaynaklanan vestibülo-

oküler refleks (VOR) için ana yönlendirme 

çekirdeğidir. Esas olarak semisirküler kanalların 

kristalarından gelen lifleri alır, efferentleri ise her 

iki tarafta medial longitudinal fasikulus ve oküler 

motor çekirdeklere gider. Serebelluma giden 

efferentleri de bulunur. (4).  

MEDİAL VESTİBÜLER ÇEKİRDEK  

Medial vestibüler çekirdek, vestibüler 

çekirdeklerin en büyüğüdür; superior vestibüler 

çekirdeğin hemen kaudalinde,medulla 

oblangata’nın üst kısmında bulunur(4,7). Medial 

ve inferior çekirdekler, afferent lifleri serebelluma 

gönderir. Alt serebellar pedinkülden geçerler. 

Floklus ve nodülü innerve ederler ve serebellumu 

postüral ayarlamaların koordinasyonu için gerekli 

bilgilerle beslerler (1). Medial vestibüler çekirdek, 

VOR(vestibulo-oküler refleks) için önemli 

semisirküler kanal girdilerini alır; bunun yanında 

kas tonusunu düzenlemek için vestibüler sinyalleri 

yönlendirir. Örneğin, lateral kanal kristasının 

uyarılması ile ipsilateral kas tonusunda artma, 

kontralateral kas tonusunda ise azalma görülür. 

Bu, postür koruma mekanizması, refleksler için 

önemlidir. Özellikle de hızlı ve ani baş hareketleri 

sırasında postür’ün korunması için önem taşır (4). 

Ayrıca vestibulospinal reflekslerde yer alır ve baş 

ve göz hareketlerini koordine eder. (3) Medial 

vestibüler çekirdekten medial vestibulospinal yol 

ortaya çıkar. Bu yol, omuriliğin servikal ve torasik 

segmentlerinin lamina VII ve VIII nöronları ile 

sinaps yapar. Bu yol kısmen kesişir ve vestibüler 

çekirdeklere ulaşan uyaranlara yanıt olarak boyun 

ve üst ekstremite hareketlerini etkilediği beyin 

sapının ana birleştirici yolunu (medial longitudinal 

fasciculus) oluşturur. (1) 

İNFERİOR VESTİBÜLER ÇEKİRDEK  

İnferior vestibüler çekirdek, lateral 

vestibüler çekirdeğin kaudalinde medulla 

oblangata’nın üst kısmında yer alır ve morfolojik 

olarak medial vestibüler çekirdek ile 

karışabilir(4,7). İnferior vestibüler çekirdek geniş 

bir afferent sinir ağına sahiptir. Bu geniş afferent 

ve efferent ağıyla inferior vestibüler çekirdeğin 

diğer vestibüler yapılar arasındaki bütünleşmeyi 

sağladığı düşünülmektedir (4).   

 

https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-vestibular-system
https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/afferent-and-efferent-pathways-of-the-cerebellum
https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-trigeminal-nerve
https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-trigeminal-nerve
https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/cerebellum-gross-anatomy
https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/upper-extremity-anatomy


LATERAL VESTİBÜLER ÇEKİRDEK  

Lateral vestibüler çekirdek, ventral 

yüzünde utrikülden gelen, dorsal yüzünde ise 

serebellumdan gelen bilgileri alır.Lateral 

vestibüler çekirdekten çıkan ana efferentler, aşağı 

doğru uzanarak lateral vestibülospinal traktusu 

oluşturur (4). Kaudal kısımlar (lateral ve inferior 

çekirdekler) esas olarak otolit organlardan, lineer 

(translasyonel) VOR ve vestibulospinal refleksleri 

etkileyen projeksiyonlar alır.(7) Lateral vestibüler 

çekirdek, vestibulospinal refleks için temel 

çekirdektir.(3) Omuriliğin ipsilateral lumbosakral 

bölümlerine giden ve postür ve yürümenin 

korunması için önemli olan lateral vestibulospinal 

yola yol açar(1).Süperior vestibüler çekirdek gibi 

bu da Pons’un üst seviyelerinde bulunur.(7) 

Beyin sapının iki tarafı arasındaki 

vestibüler nukleuslar, karşılıklı olarak inhibitör 

olan bir çaprazlaşma sistemi aracılığıyla birbiriyle 

bağlantı halindedir. Bu sistem, bilgilerin beyin 

sapının iki tarafı arasında paylaşılmasına izin 

verir.(3)Nuclei vestibulares’e iç kulaktaki denge 

ile ilgili reseptörlerden gelen impulsların dışında 

korteks serebelli’den, nukleus fastigii’den ve 

kontralateral nuklei vestibulares’ten de afferent 

uyarılar gelir.(7) 
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VESTİBÜLER SİSTEM NASIL ÇALIŞIR? 

      Vestibüler sistem, çoğu memelilerde denge ve 

uzaysal oryantasyon duyusuyla ilişkili, motor 

koordinasyon ve denge duyusuna liderlik eden 

duyu sistemidir. İşitme sisteminin bir parçası olan 

koklea ile birlikte iç kulakta bulunan labirentte ve 

kulak vestibulumunda yerleşmiştir. Vestibüler 

sistem iki ana bilesenden olusur: lineer 

ivmelenmeleri tanıyan otolitler ve dönme 

hareketlerini tanıyan semisirküler kanal sistemi. 

Vestibüler sistem öncelikli sinyallerini göz 

hareketlerini kontrol eden nöral yapılara ve dik bir 

durus sağlamak için kaslara gönderir.(¹) 

 

Vestibüler sistem iç kulaktaki reseptörler 

arasında gezinirken bakışları ve vestibulo-oküler 

ve vestibulo-spinal ilişkiler aracılığıyla uygunici 

motor yanıtlar olarak hareket halindeki çevremizin 

net görünümü ve her durumda dengemizin 

korunup göz önünde bulundurulması. Parieto-

insüler vestibüler kortekse ulaşan vestibulo-

kortikal ilişki uzaydaki konumumuzun görünümü 

ve navigasyonu için çok önemlidir.(²) 

 

 

Vestibüler sistem genel olarak santral ve 

periferik bileşenler olmak üzere ikiye ayrılır. 

Periferik vestibüler sistem bilateral konumlanmış 

3 semisirküler kanal (ductus semicirculares) ve 

otolitik organlardan (utrikulus ve sakkulus) 

oluşur. Semisirküler kanalar birbirleriyle dik açı 

yapacak şekilde uzayın 3 farklı planında 

konumlanmıştır.  Rotasyonel baş hareketlerini 

algılarlar. Diğer yandan, utrikulus lineer 

akselerasyona ve sakkulus ise yerçekimine cevap 

verme görevini üstlenir. Bu vestibüler organlar 

uyarıldıklarında santral vestibüler sistemi stimüle 

ederler. Bu stimülasyon, proprioseptif ve oküler 

inputlarla birlikte vestibüler nükleus gibi santral 

vestibüler yolaklar tarafından işleme tabi tutulur. 

Bu sayede denge ve pozisyon duyusunun devamı 

sağlanır.(³) 

 

 

 

Vestibüler refleksler dengenin sağlanmasında 

büyük öneme sahiptir. Vestibüler resfleksler, 

periferik vestibüler sistemden gelen bilgilerin 

santral vestibüler sistemde işlemlenmesi sonucu 

oluşan motor çıktılardır. En önemli üç vestibüler 

refleks vestibülooküler refleks, vestibülospinal 

refleks, vestibülokolik reflekstir. 

 

Vestibülooküler refleks (VOR): Vestibülooküler 

refleks baş hareketi esnasında görme alanının 

sabit tutulmasını sağlayan refleksif göz 

hareketlerini içerir. Bu amaçla horizontal, vertikal, 

indirekt, translasyonel olmak üzere dört VOR arkı 

bulunmaktadır. Horizontal vestibulooküler refleks 

(H-VOR) arkında semisirküler kanalın tüy 

hücreleri ile bağlantıları olan afferent lifler 

buradan aldıkları bilgileri lateral ve medial rektus 

kaslarını inerve eden abdusens ve okulomotor 

çekirdeklere ileterek H-VOR’un gerçekleşmesini 

sağlamaktadır. Vertikal VOR (V-VOR) refleks 

arkını oluşturan lifler büyük çoğunlukla medial 



vestibüler nükleusun laterali, lateral vestibüler 

nükleusun vertikali ve süperior vestibüler 

nükleusun merkezinde bulunmaktadır. Vertikal 

VOR için süperior oblik ve süperior rektus 

kaslarının kontralateral uyarılmasını sağlayan 

motor nöronlar önemlidir. Periferden gelen 

duyusal bilgiler süperior oblik ve süperior rektus 

kaslarını inerve eden troklear ve okulomotor 

çekirdeklere ve lateral rektus kasını inerve eden 

ipsilateral abdüsens çekirdeğine iletilerek V-

VOR’un gerçekleşmesini sağlamaktadır. İndirekt 

VOR, 0.1 ile 8-10 Hz arasındaki hızlı baş 

hareketleri sırasında oluşan düzeltici göz 

hareketlerinden sorumludur. Translasyonel VOR 

(T-VOR), başın translasyonel hareketlerine bağlı 

olarak oluşan düzeltici hareketlerinden 

sorumludur. T-VOR başın ve vücudun 

stabilizasyonu sağlamak amacıyla vestibülospinal 

ve vestibülokolik reflekslere otolit organların 

duyusal girdilerini ileterek postural dengenin 

oluşmasına katkı sağlar.(⁴) 

 

Vestibülospinal refleks (VSR) Lateral vestibüler 

nükleus, lateral vestibülospinal yoldan; medial 

vestibüler nükleus medial vestibülospinal yoldan 

gelen inputları alır ve baş, boyun, gövde ve 

ekstremite kaslarına göndererilmesi ile oluşan 

vestibülospinal refleks hareket sırasında vücudun 

stabilizasyonunu sağlar (⁵). 

 

Vestibülokolik refleks (VCR) Otolit organlardan 

ve semisirküler kanallardan gelen girdilerin boyun 

kaslarına iletilmesi ile oluşan vestibülokolik 

refleks (VCR) başın stabilizasyonunu sağlar (⁶). 
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 OTOSKLEROZ 

 

Otoskleroz, iç kulağı çevreleyen kemik 

kapsülün kontrolsüz bir şekilde yer yer 

kireçlenmesidir. Bu kireçlenme odağı daha çok, 

stapesin iç kulağa komşu olduğu kemik kapsül 

kısmında oluştuğundan, stapes kemikçiği bu 

kireçlenmeden en fazla etkilenir.  Stapes 

kemikçiği hareketleri bozulur, hatta tamamen 

hareketsiz kalır. Ses dalgalarını iç kulak sıvılarına 

iletemez. Böylece sesin iç kulağa iletimi safhası 

sekteye uğramış olur. 

   Otoskleroz hastalarında anormal olan yeni 

kemik oluşumu sıklıkla stapes kemikçiğinde 

gözlenir. Bu yeni oluşan anormal kemik yapısı 

üzenginin hareket etmesini engeller, dolayısıyla 

ses dalgalarının yani dışarıdan alınarak orta 

kulağa iletilen ses titreşimlerinin iç kulaktaki 

sıvılara iletiminde problemler oluşur ve işitme 

kaybı yaşanır. Bu tarz olan işitme kayıpları iletim 

tipi işitme kaybı olarak adlandırılır.  

    Bu hastalığın yol açtığı yeni anormal kemik 

oluşumu bazı zamanlarda iç kulak duvarına 

yerleşir. İç kulakta bulunan kokleayı doğrudan 

veya dolaylı şekilde etkileyerek orta kulaktan 

olduğu gibi iç kulaktan kaynaklanan sinirsel 

işitme kaybına da neden olabilir. Bu tip işitme 

kayıpları sensörinöral işitme kaybı olarak da 

adlandırılır.  

 

              Otosklerozun Nedeni Nedir?  

Otoskleroz hastalığının kesin nedeni 

bilinmemektedir. Bununla birlikte, hastaların bir 

kısmında kalıtsal geçiş söz konusudur. Ayrıca 

kızamık virüsü ile otoskleroz hastalığı arasında da 

bir ilişki varlığı iddia edilmiştir. Hastalık daha çok 

orta yaşlı bayanlarda görülür. Ancak erkeklerde 

hatta çocuklarda da görülebilir. 

             Belirtileri Nelerdir? 

 

- Kulak çınlaması 

 

- Kireçlenmenin olduğu kulakta, zamanla artan, 

hatta çoğunlukla diğer kulağı da etkileyen işitme 

kaybı 

 

- Gürültülü ortamlarda beklenin aksine işitmenin 

daha iyi olması 

 

- Sesler kulağa çift olarak gelebilir. 

 

- Gürültüye karşı hassasiyet oluşabilir. 

 

- Hastaların büyük çoğunluğu 20-40 yaş arası 

kadınlardır. 

 

- Ailede işitme kaybı olan birileri çoğunlukla 

vardır (genetik geçiş). 

 

- Nadiren baş dönmesi 

 

* En önemli bulgu gitgide azalan işitme, ve 

beraberinde çoğunlukla kulak çınlaması 

bulunmasıdır. Ayrıca hamilelik işitme kaybını 

artırır. 

   Otosklerozda öykü ve fizik muayene 

    Otosklerozda ana semptom işitme kaybıdır. 

İşitme kaybı progresiftir. Stabil dönemler olsa da 

progresyon stapes fiksasyonu komplet hale gelene 

kadar (hava-kemik gap’i 50-60 dB) ilerler. 

Hastaların çoğu hamilelikleri sırasında işitme 

kaybının arttığından yakınırlar. Değişik 

çalışmalarda %20 ila %78 arasında willis 

parakuzisi bulunur. Bu hastaların gürültülü 

ortamlarda yanındakileri daha iyi duymasını ifade 

eder. 

    Bunun nedeni yanındakilerin daha yüksek sesle 

konuşmalarıdır. İletim tipi işitme kaybı olan 

hastaların çoğunda bu parakuzi 

mevcuttur. Hastaların: %60’ında pozitif aile 

hikayesi, %75’inde tinnitus, %25’inde vestibuler 

semptomlar vardır. Otosklerozlu birçok hastada 

timpanik membran normal görülür. %10 hastada 

schwartze belirtisi olan timpanik membrandan 

seçilebilecek şekilde promontorium üzerinde bir 

hiperemi görülebilir. Rinne testinde negatif sonuç 

bulunur. Weber testi de daha fazla tutulan kulağa 

lateralizedir, eğer nörosensoriel kayıp varsa karşı 

kulağa lateralize olur. 

        

 



Otoskleroz’da laboratuvar bulguları 

    Otosklerozda objektif ölçüm odyometridir. 

Progresif ve iletim tipi işitme kaybı otosklerozun 

majör odyometrik bulgusudur. Saf iletim tipi 

kayıp hastalığın erken dönemlerinde görülür ve 

genellikle düşük frekanslardadır. Hastalık 

ilerledikçe hem iletim tipi kayıp tüm frekanslara 

yayılır hem de hafif orta sensorinoral kayıp 

eklenir. 

    Bu sensorinöral kaybın derecesi yaşa bağlı 

olarak beklenenden daha fazladır. İletim tipi kayıp 

50-60 dB’i nadiren geçer. İlerlemiş vakalarda 

sensorinoral komponent belirgin hale geçerek 

iletim komponentini baskılayabilir. Kemik iletimi 

2000 Hz frekansında bir düşme gösterir (carhart 

çentiği). Kemik iletiminde 10-30 dB stapes 

fiksasyonuna bağlı kayıp mevcuttur, başarılı 

stapedektomi sonrasında bu kayıp düzelmektedir. 

Timpanogram piki normal basınç seviyesinde 

görülür, ancak pikin yüksekliği biraz düşmüş 

olarak bulunur. Fiksasyonun derecesine göre 

stapes refleksi normal veya anormal olabilir. İnce 

kesitli temporal kemik BT yardımcı olabilir. 

Otoskleroz Tanı  

    Histolojik olarak, otosklerotik lezyonlar iki 

form halinde bulunmaktadır; erken ve geç faz. 

Erken lezyonlarda birçok hücre tipi 

bulunmaktadır; histiositler, osteoblastlar ve 

osteositler. En aktif hücre grubu osteositlerdir. 

Osteositler, damarlar etrafında bulunan kemiği 

resorbe ederek damarlarla birlikte 

mikrosirkulasyonu genişletirler. Osteositler daha 

da aktif oldukça fibröz doku açısından zengin ve 

matür kollajenden fakir yeni kemik oluşmaktadır. 

Geç fazında ise ana bulgu, önceki rezorpsiyon 

alanlarında yoğun sklerotik kemik oluşumudur. 

     Otosklerozun takibi 

    İşitme kaybı 30-40 dB arasında değişen birçok 

unilateral ve bazı bilateral otosklerozlu hastalar iş 

ya da okul performanslarında ya da sosyal 

ilişkilerinde bu işitme kaybından etkilenmezler. 

Bu hastalar herhangi bir tedaviye kalkışmadan 

önce progresyon olup olmadığını anlamak için 

izlenmelidirler. Bu 6 ya da 12 aylık aralıkla 

yapılacak odyogramlarla yapılabilir. İzleme kararı 

verirken hastanın kişiliği, mesleği, yaşı önemli 

faktörlerdir.   

    Otosklerozun ayırıcı tanısında normal bir 

timpan zar gerisinde iletim tipi işitme kaybı 

yaratabilecek patolojiler yer almaktadır. Bunları 

orta kulak veya iç kulak kökenli iletim tipi işitme 

kaybı yaratabilen patolojiler olarak iki ana başlık 

altında incelemek mümkündür. Orta kulak kökenli 

patolojilerden doğumsal stapes fiksasyonu, 

efüzyonlu otitis media, inkus-malleus fiksasyonu, 

intakt zar gerisinde kemikçik devamsızlığı, 

osteogenezis imperfekta ve timpanoskleroz; iç 

kulak kökenli patolojilerden ise semisirküler kanal 

dehisansları, Paget hastalığı, geniş vestibüler 

akuaduktus, Mondini benzeri malformasyonlar ve 

karotis-koklea arasında gözlenen dehisanslar 

otosklerozu taklit eden işitme kaybına neden 

olabilmektedirler. Ayrıca ender görülmekle 

birlikte, yalnız sensörinöral işitme kaybı ile 

seyreden otoskleroz da sensörinöral işitme kaybı 

yaratan patolojilerin ayırıcı tanısında yer 

almaktadır. Bu bölümde hem otosklerozun ayırıcı 

tanısında yer alan patolojiler incelenmekte hem de 

sensörinöral kayıpla seyreden patolojiler içinde 

otoskleroz ayırıcı tanısına ulaşabilmek için 

yapılması gereken tetkikler belirtilmektedir. 

    Otoskleroz çok başlangıçtaki bir aşamadaysa 

bazen ameliyat tedavide işe yaramayabilir fakat 

bazı durumlarda ameliyat ile otoskleroz 

hastalığının ilerlemesinin önüne geçilebilir. Bu 

nedenle hekimlerin özel cihazlarla yaptığı işitme 

testlerinde belirlenen otoskleroz hastalığı seviyesi 

tedavi için önem taşır.  

Diapozon Odyogram (Otoskleroz Odyogramı) 

Nedir? 

   Hasta ameliyat ile tedavi edilmeden önce 

yapılan teşhise yönelik olan tüm tetkiklere, 

testlere rağmen iletim tipi, işitme kaybı yaşayan 

hastalarda kesin teşhis ancak ameliyat sırasında 

konulabilir. Otoskleroz teşhisi konulduğu için 

ameliyata alınan bazı hastalarda ameliyat sırasında 

orta kulak kontrolü yapıldığında işitme kaybına 

yol açan nedenin otoskleroz dışında olduğu 

anlaşılabilir.  

   İletim tipi işitme kaybı yaşayan hastalarda kesin 

teşhisin ameliyat sırasında konulabilmesinin 



nedeni budur. Bu durumlarda bu işitme kaybının 

ameliyatla düzeltilmesi daha zor bir duruma gelir 

hatta bazen işitme kaybının nedenine bağlı olarak 

düzelme yapılamaz.  

      İlaç Tedavisi Var Mıdır? 

    Sodyum fluorid, kalsiyum ve vitamin D tedavisi 

vardır. Bu ilaçlar kullanılırken otosklerotik 

yapılanmanın yavaşladığı düşünülmektedir. 

Etkinliği tartışmalıdır. Ameliyat olamayan 

vakalarda denenebilir. 

       Otoskleroz Tedavisi   

    Tıbbi Tedavi: Özellikle genç yaşlarda saptanan 

ve hızla ilerleyen hastalıklarda işitme kaybındaki 

ilerlemeyi yavaşlatmak için bazı tedaviler 

kullanılmaktadır. Ancak otosklerozun tıbbi 

tedavisi yoktur. 

    Cerrahi Tedavi: “Stapedektomi” ameliyatı ile 

hareketi kısıtlanan üzengi (stapes) kemiği 

çıkartılarak yerine ses dalgalarını iç kulağa 

iletecek bir protez konulmaktadır. Lokal ya da 

genel anestezi altında yapılabilen bu ameliyat ile 

%90-95 oranında son derece başarılı sonuçlar 

alınmakta hastaların büyük çoğunluğunda iletim 

tipi işitme kaybı tamama yakın 

düzeltilebilmektedir. Çok hafif iletim tipi işitme 

kaybı olan veya iç kulak işitme organlarının ciddi 

oranda etkilendiği ileri derecede sinir tipi işitme 

kaybı olan hastalarda ameliyat önerilmemektedir. 

Bunu dışındaki tüm otoskleroz 

hastalarında ameliyata engel ciddi bir sağlık 

sorunu olmadıkça stapedektomi ameliyatı 

önerilmektedir. 

    Ameliyattan sonra birkaç gün baş 

dönmesi olabilmektedir. Ameliyat sonunda 

dış kulak kanalına yerleştirilen cerrahi süngerler 

7-10 günde alınmakta hastalar bu süre sonunda 

normal hayatlarına dönebilmektedir. 

    Uygun cerrahi ekipman ve cerrahi tekniklerle 

yapılan stapedektomi ameliyatının riskleri oldukça 

az olmakla beraber her ameliyatta yaklaşık %1 

oranında işitme kaybı riski bulunmaktadır. Bunun 

dışında çok daha nadir olarak kulak zarında delik 

oluşması, yüz sinirinin zedelenmesi, kulakta 

enfeksiyon oluşması, pistonun erken dönemde 

yerinden çıkması gibi komplikasyonlar 

izlenebilmektedir. 

      Otosklerozda İşitme Cihazının Yeri 

    Operasyon yapılamayan veya operasyon 

sonrasında da işitme kaybı kalan hastalara işitme 

seviyesi değerlendirilerek, uygun görülürse işitme 

cihazı kullanması tavsiye edilebilir. 
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TARTIŞMA 

SRT değerleri saf ses ortalamasıyla uyumludur. 

İletim tipi işitme kaybında eşlik eden başka 

patoloji yoksa diskriminasyonda bozulma 

beklemeyiz. Çünkü iç kulak yapıları normaldir. 

Weber sola lateralize çıkmıştır çünkü iletim tipi 

işitme kaybında patoloji olan tarafa lateralizedir.  

Sol ipsilateral ve sağ kontralateral akustik refleks 

eşikleri elde edememe nedeni ise zar hareket 

etmesine rağmen kemikçik fiksasyonundan 

kaynaklanmaktadır. Otit gibi bir durum söz 

konusu olduğunda ise düz timpanogram (Tip B) 

elde ederiz çünkü burada zar hareketi yoktur. 

SONUÇ 

Sağ kulakta işitme normal sınırlardadır. Sol 

kulakta ise hafif derecede iletim tipi işitme kaybı 

tespit edilmiştir. 2 kHz’deki kemik eşiğinin 

diğerlerine göre düşük olması ( Carhart çentiği ), 

akustik refleksin elde edilememesi, hava-kemik 

aralığı varlığı ve Tip As timpanogram elde 

edilmesi kemikçik zincir fiksasyonu (otoskleroz?) 

düşündürebilir. İleri tetkik için KBB’ye 

yönlendirilmiştir. 

  

 SAĞ 

KULAK 

SOL 

KULAK 

Timp. Tepe 

Basıncı 

-10 daPa -5 daPa 

Statik Comp. 0.68 0.28 

DKY Vol. 1.32 1.39 
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ODYOLOJİ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ 

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

 

1. Sınıf 

Odyoloji nedir? Odyolog neler yapar? 

Açıkçası bu konuda sınav zamanına kadar pek 

bir fikrim yoktu. Bir gün meslek 

tanıtımlarında Odyolojiyi gördüm ve bölümü 

araştırdığımda aslında ne kadar önemli bir 

alan olduğunu fark ettim. Kulak sağlığının 

yeni doğandan yaşlısına kadar herkesin hayat 

kalitesini etkileyen büyük bir unsur olduğunu 

gördüm. Ayrıca bölümün birçok çalışma alanı 

olması da tercih etmemde çok etkili oldu. 

Daha yolun çok başında olsam da Hacettepe 

gibi köklü bir üniversitede bu bölümde çok 

mutlu olacağıma, ilerde mesleğimi severek 

yapacağıma inancım tam. 

 

2.sınıf 

Odyoloji bölümünde ilk yılımı bitirdim. 

Araştırmadan önce kulak cihazı satmak olarak 

bildiğim bu mesleği araştırıp bu bölümde 

okumaya başladığımda benim için daha 

değerli bir hale geldi. İnsanlar için olan 

kıymetinin bildiğimizden de fazlası olduğunu 

gördüm. Yıl içinde sağlık alanında görmemiz 

gereken temel derslerin yanında mesleki 

alanda bizi daha çok ilgilendiren dersleri 

görmek beni bu mesleğe daha çok yaklaştırdı. 

 

3.sınıf 

Odyoloji bölümünü seçerken herhangi bir 

beklentim yoktu. İnternetten araştırdığım 

kadarıyla biliyordum. Bölüme başladıktan 

sonra ise sağlıkla ilgilenmeyi seven birisi 

olduğum için bu bölüm ilgimi çekmeyi 

başardı. Ve bu ilgi gün geçtikçe daha çok 

artıyor. Fakat Odyoloji'nin yeteri kadar değer 

göremediğini düşünüyorum. 

 

 

 

  

 

 

 
 

  



 

 

Yukarıdan Aşağıya  

1. Vestibüler çekirdeklerin en büyüğü.  

2. Kemik labirentin işitsel sistemlerini barındıran 

yapı.  

3. Crista ampularis’ten ampullanın karşı tarafına 

doğru uzanan jelatine benzer madde.  

4. Baş hareketleri esnasında görme alanının sabit 

tutulmasını sağlayan refleksif göz hareketlerini 

içeren refleks.  

 

Soldan Sağa  

5. Sacculusun iç yan duvarındaki denge hücreleri.  

6. Zar labirentin içindeki sıvı.  

7. 8. Sinirin adı.  

8. Kokleanın spiral kemikli çekirdeği.  

9. Kokleanın tepesi.  

 


