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Özet

Amaç: Tinnitus, hastanın günlük yaflamını ve hayat kalitesini
etkileyecek kadar yo¤un ve can sıkıcı olabilir. Hastalar tinnitu-
su tanımlamakta zorluk çekerler. Çünkü günlük seslerden
farklıdır. Patolojik bulgu saptanmamıfl çok rahatsız edici tinni-
tusu olan hastalara "akustik maskeleme tedavisi" uygulan-
maktadır. Bu amaçla hastalar tarafından kullanılan birçok tin-
nitus maskerler gelifltirilmifltir. Bu çalıflmamızda “Odiosoft-Tin-
nitus Software” adlı kendi gelifltirdi¤imiz yazılım ile hastanın
çınlama frekansını ve düzeyini tespit edilmesi mümkün ola-
caktır. Böylece her hasta için ayrı olarak maskeleme sesinin bu-
lunulması ve yazılım içindeki 10 de¤iflik maskeleme sesini kul-
lanılarak web üzerinden maskeleme yapmak mümkün ola-
caktır. 

Yöntem: Yazılım Microsoft Visual 6.0 programlama dili kul-
lanılarak tarafımdan yapıldı. “Odiosoft-Tinnitus Software” ola-
rak adlandırılan bu yazılım ile hasta duydu¤u kulak çınlamasını,
frekans ve ses fliddetine göre tespit edip kulak çınlamasına uy-
gun maskeleme sesini bulup maskeler. Ayrıca hastaya ait bilgi-
leri uygulanan maskeleme ses tipini ve tinnitus düzeyini kay-
detmek mümkündür. ‹çerdi¤i 10 ayrı maskeleme sesi ile 200
Hz’den 8000 Hz'e kadar olan tinnitus düzeylerine web üzerin-
den maskeleme yapılabilir.  

Bulgular: Bu yazılım ile kula¤ı desensitize etmek için kısa süre-
lerde düzenli kullanım gereklidir. Bu metod günde 6 saati geç-
meyecek flekilde 1-2 aydan 6 aya kadar sürebilir. Bu yazılımda
kullanılan maskeleme sesleri ve frekans aralıkları flunlardır;
Rüzgar sesi: 250 Hz-500 Hz, hava akımı: 250 Hz-350 Hz, de-
niz esintisi: 150 Hz-600 Hz, da¤ esintisi: 450 Hz-800 Hz, vadi
esintisi: 400 Hz-700 Hz, beyaz gürültü: 200 Hz-1000 Hz, ok-

yanus sesi: 200 Hz-1000 Hz, ya¤mur sesi: 300 Hz-2000 Hz, çe-
kirge sesi: 2500 Hz-3000 Hz, su sesi: 2000 Hz-5000 Hz. 

Sonuç: Web üzerinden tinnitus maskeleme ile her hastanın tin-
nitusu dijital olarak de¤erlendirilecek hem de uygun maskele-
me metodu bulunarak akustik maskelemesi yapılacaktır. Has-
talar bulundu¤u ortamdan internet aracılı¤ıyla istedi¤i zaman
ve yerde maskelemesini rahatlıkla yapabilecek bu durum za-
man kaybını, iflgücü kaybını önledi¤i gibi hekim hastanelerde-
ki ifl yo¤unlu¤unun azalmasını sa¤layacaktır.
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Tinnitus kulakta duyma ifllevinin sa¤lad›¤› veriler

haricinde d›fl ortamdan kaynaklanmayan seslerin

hissedilmesidir. Bu sesler günlük yaflam› etkileyebi-

lecek kadar yo¤un ve can s›k›c› olabilir. Tinnitus has-

tan›n yaflam›n› tehdit eden bir hastal›¤›n ilk veya en

bariz belirtisi olmasa bile oluflturdu¤u psikolojik et-

kileriyle hastan›n ve dolayl› olarak di¤er aile fertleri-

nin yaflam kalitelerini ciddi biçimde kötülefltirebilir.1

Hastalar önceleri tinnitusu tan›mlamakta zorluk

çekerler. Çünkü günlük seslerden farkl›d›r. Yüksek

frekansl› tinnituslar daha rahats›z edicidir. Frekans

genellikle saf ses sinyallerde saptanabilir.2 Birçok

hastan›n birden çok tinnitus sesi vard›r. Her birini

ayr› ayr› ölçmek mümkün de¤ildir. Bu testler en çok

sorun ç›karan tinnitusa yönelik olmal›d›r.3 Gelifltir-

di¤imiz “Tinnitus software program›” ile hastan›n
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duydu¤u kulak ç›nlamas›n›, frekans ve ses fliddetine

göre tespit edip, uygun flekilde maskeleme yapmak

mümkündür. Tinnitusun frekans›n› bulmak için has-

taya çeflitli tonlarda sesler verilerek tinnitusa hangi-

sinin benzedi¤i sorulur. Bu tonlar›n tam olarak tinni-

tusa benzemeyebilece¤i anlat›larak en benzer sesi

belirtmesi istenir. Tinnitusun fliddetini belirlemek

içinse hastaya çeflitli fliddette sesler verilerek tinnitu-

sa yak›n olan sesi belirlemesi istenir. 

T›bb›n her dal›nda tedavide ilk basamak sebebe

yönelik tedavidir. Fakat genel olarak tinnitusta se-

bep kesin olarak izole edilemez. Sadece %5'inde

gerçek sebep bulunabilir.4 Patolojik bulgu saptan-

mam›fl rahats›z edici tinnitusu olan hastalara "akus-

tik maskeleme tedavisi" uygulanmaktad›r.5,6 Bu

amaçla hastalar taraf›ndan kullan›lan birçok tinnitus

maskerler gelifltirilmifltir. Tinnitusun maskeleme te-

davisi, uygun bir maskeleme sesiyle tinnitusun iflitil-

mez hale getirilmesidir.7 “Tinnitus software progra-

m›” ile bilgisayarda oluflturdu¤umuz de¤iflik maske-

leme ses örneklemleri ile kula¤› desensitize etmek

için günde 6 saati geçmeyen kullan›m önerilir. Bu te-

davi 1-2 aydan 6 aya kadar sürebilir. 

Gereç ve Yöntem 

Yaz›l›m Microsoft Visual 6.0 programlama dili

kullan›larak taraf›mdan yap›ld›. “Odiosoft-Tinnitus

Software” olarak adland›r›lan bu yaz›l›m ile dijital

ses örneklemleri oluflturulur. Bu ses örneklemleri

200 Hz- 8000 Hz aras›nda olup, sesin fliddet düzeyi

de 1 dB - 100 dB aras›nda de¤iflmektedir. Hastalar,

ç›nlamas›na yak›n düzey ve fliddetteki ses örneklem-

lerini yaz›l›mdaki kolay kullan›c› ara yüzü sayesinde

bulup iflaretleyebilir ve dijital arfliv fleklinde kayde-

debilir (fiekil 1). Yaz›l›m içindeki 10 ayr› maskeleme

sesi kullan›larak yine hastan›n tinnitus frekans düze-

yine en uygun maskeleme seslerini bularak akustik

maskeleme yapmak mümkündür. Burada maskele-

me süresini manuel olarak ayarlanabilir.

Yaz›l›mda kullan›lan maskeleme sesleri ve fre-

kans aral›klar› flunlard›r (fiekil 2); rüzgar sesi: 250 -

fiekil 1. Yaz›l›m›n kolay kullan›c› ara yüzü sayesinde hasta tinnitusuna uygun ses fliddeti ve frekans› rahat-
l›kla tespit edilebilir. [Bu flekil, derginin www.turkarchotolaryngol.org adresindeki online versiyo-
nunda renkli görülebilir]
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500 Hz, hava ak›m›: 250-350 Hz, deniz esintisi: 150-

600 Hz, da¤ esintisi: 450-800 Hz, vadi esintisi: 400-

700 Hz, beyaz gürültü: 200-1000 Hz, okyanus sesi:

200-1000 Hz, ya¤mur sesi: 300-2000 Hz, çekirge sesi:

2500-3000 Hz, su sesi: 2000-5000 Hz.

Bulgular

Gelifltirdi¤imiz “Odiosoft-Tinnitus Software” ya-

z›l›m› ile hastan›n gerek kiflisel bilgisayar› gerekse

web üzerinden kendi ç›nlamas›na en uygun frekans

ve ses fliddetini kolayca seçerek iflaretlemesi müm-

kün olacakt›r. ‹flaretlenen bu dijital örneklemler ka-

y›t alt›nda tutularak, hastan›n maskeleme sonras›n-

daki de¤iflimleri kolayl›kla ve objektif olarak izlene-

bilecektir. 

Tart›flma

Web üzerinden tinnitus maskeleme ile her hasta-

n›n tinnitusu dijital olarak de¤erlendirilmesi ve uy-

gun maskeleme metodu bulunarak akustik maskele-

me yap›lmas› mümkün olacakt›r. Hastalar bulundu-

¤u ortamdan internet arac›l›¤›yla istedi¤i zaman ve

yerde maskelemesini rahatl›kla yapabilecek bu du-

rum zaman kayb›n›, iflgücü kayb›n› önledi¤i gibi

hastanelerdeki ifl yo¤unlu¤unun azalmas›n› sa¤laya-

cakt›r. Bu sistemin di¤er avantajlar› ise; hastan›n tin-

nitus düzeyine uygun aral›klarda çeflitli maskeleme

seçeneklerinin olmas›, akustik maskeleme yapan di-

¤er cihazlara göre oldukça ucuz olmas› ve maskele-

me seslerinin bilgisayarla üretilmifl hafif ve gürültü-

lerden filtre edilmifl sesler olmas›d›r. 

fiekil 2. 10 ayr› maskeleme seçene¤i ile tinnitusa en uygun maskeleme yap›labilir. [Bu flekil, derginin
www.turkarchotolaryngol.org adresindeki online versiyonunda renkli görülebilir]
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