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ARAﬁTIRMA / RESEARCH ARTICLE

Ani iﬂitme kayb›nda intratimpanik ve
sistemik steroid tedavisi karﬂ›laﬂt›r›lmas›
E. Kara, M.F. Çetik, Ö. Sürmelio¤lu

Özet
Amaç: ‹diopatik ani iﬂitme kaybında etkinli¤i kanıtlanmıﬂ tek

ilaç steroidlerdir. Son yıllarda yapılan çalıﬂmalarda intratimpanik olarak verilen steroidlerin daha yüksek perilenf konsantrasyonu sa¤layarak, daha fazla iﬂitme kazancı sa¤ladı¤ına yönelik
çalıﬂmalar mevcuttur. Ancak yapılan çalıﬂmalarda intratimpanik steroid, genelde sistemik steroid tedavisinden fayda görmeyen hastalarda bir kurtarma tedavisi olarak planlanmıﬂtır.
Bu çalıﬂmadaki amacımız intratimpanik steroid tedavisinin ani
iﬂitme kayıplı hastalarda 1. basamak tedavisi olarak kullanılarak, sistemik steroid tedavisinden daha etkili olup olmadı¤ını
araﬂtırmaktır.
Yöntem: Prospektif, randomize ve kontrollü olarak planlanan

çalıﬂmaya Ocak 2005 ile Temmuz 2008 arası klini¤imizde idiopatik ani iﬂitme kaybı ﬂikayeti ile baﬂvuran 43 hasta dahil edildi.
Bulgular: ‹ntratimpanik steroid alan gruptaki hastaların tedavi
sonrası 2. ay kontrollerinde saf ses ortalamalarında ve konuﬂmayı ayırt etme skorlarında anlamlı iyileﬂme saptandı.
Sonuç: ‹ntratimpanik steroid tedavisi sistemik steroid tedavisi-

ne göre iﬂitme kazancı yönünden daha iyi sonuçları, steroidlerin sistemik yan etkilerini oluﬂturmadan vermektedir. Örnek
sayısı daha fazla olan çalıﬂmalarla verilecek steroidin cinsi, uygun dozu, uygulama sıklı¤ı, uygulama süresi gibi faktörlerin
aydınlatılmasına ihtiyaç vardır.
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Giriﬂ
Ani iﬂitme kayb› (A‹K) 3 günden k›sa sürede geliﬂen, ard› ard›na 3 frekansta 30 dB ve üzerinde sensörinöral iﬂitme kayb› (SN‹K) ile karakterizedir. ‹nsidans üzerinde yap›lan pek çok epidemiyolojik çal›ﬂmada, hastal›¤›n 100.000’de 5 ile 20 aras›nda de¤iﬂen s›kl›kta görüldü¤ü belirlenmiﬂtir.
Hastal›k üzerinde bu kadar araﬂt›rma yap›lmas›n›n nedeni; etyolojisinin, fizyopatolojisinin ve tedavisinin halen tart›ﬂmal› olmas›d›r. Tan›m›ndan bu
yana geçen 60 y›l› aﬂk›n süre boyunca etiolojisi için
60’›n üzerinde faktör ortaya at›lm›ﬂ ve tedavisi için
bir o kadar ajan denenmiﬂ olmas›na ra¤men, etkinli¤i ispatlanm›ﬂ ve dünya çap›nda kabul gören tek
ajan steroidlerdir. A‹K’n›n spontan geri dönüﬂü de¤iﬂik çal›ﬂmalarda %32-651,2 aras›nda gösterilmesine
ra¤men steroidin tedavi de kullan›lmas›yla bu oran
%49-893 aras›nda bildirilmiﬂtir
Vakalar›n ço¤u idiopatiktir. Hughes, yapt›¤› bir
çal›ﬂmada, A‹K’ya neden oldu¤u bilinen 55 maddelik bir liste yay›nlanm›ﬂt›r.4 Nedenler çok çeﬂitli olsa
da, ﬂu an için en çok kabul gören teoriler viral, vasküler, otoimmün ve iç kulak membran y›rt›lmalar›
teorileridir.
Steroidlerin etkinli¤i kan›tlanm›ﬂ olsa da, diabet,
hipertansiyon, ve gastrointestinal sistem rahats›zl›¤›
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olanlarda yüksek doz steroid kullan›m› oldukça sa-
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k›ncal›d›r. Ayr›ca steroidlerin kan-beyin bariyerini

5. Antiagregan (pirasetam 4x3 gr, IV)

yeterli oranda geçememesi nedeniyle klinisyenler,

6. Antiasit 4x2

hem ilac›n sistemik yan etkilerinden korunmak,
hem de daha yüksek perilenf konsantrasyonuna
ulaﬂmak için ilac› transtimpanik olarak uygulama
yoluna gitmiﬂlerdir.
Bu çal›ﬂmadaki amac›m›z A‹K hastalar›nda sistemik steroid tedavisi ile intratimpanik (IT) steroid tedavisinin etkinliklerini karﬂ›laﬂt›rmakt›r.

‹ntratimpanik tedavi
1. ‹ntratimpanik dekzametazon (IT-Dex) enjeksiyonu (1x1, 5 gün, 4 mg/ml)
2. 500 cc/gün hydroxietylstarch (HES) (8 saatte
infüzyon, IV)
3. Benzodiazepin (diazepam 5 mg, 12 saatte 1, po)
4. Antiviral tedavi (asiklovir 5x400 mg, po)

Gereç ve Yöntem

5. Antiagregan (pirasetam 4x3 gr, IV)

Bu çal›ﬂmaya Ocak 2005-Haziran 2008 tarihleri

Sonuçlar 500, 1000, 2000 Hz frekanslar›n›n orta-

aras›nda Çukurova Üniversitesi Kulak Burun Bo¤az

lamas› (PTA) ve SDS’daki de¤iﬂimler göz önüne al›-

Anabilim Dal› poliklini¤ine ani iﬂitme kayb› ﬂikayeti

narak de¤erlendirildi. 10 dB üzerinde PTA kazanc›

ile baﬂvurup, idiopatik ani iﬂitme kayb› tan›s› konan

anlaml› iyileﬂme olarak kaydedildi. De¤erlendirme

ve daha önce tedavi almam›ﬂ 43 hasta dahil edildi.

tedavi öncesi, tedavi sonras› (10. gün) ve tedavi son-

Çal›ﬂma prospektif, kontrollü, randomize klinik ça-

ras› 2. ay olacak ﬂekilde de¤erlendirildi ve sonuçlar

l›ﬂma olarak planland›. Etkilenen kulakta daha önce

karﬂ›laﬂt›r›ld›. Her iki grup için, tedavi öncesi PTA,

operasyon geçiren, otolojik hastal›k öyküsü olan, 2

tedavi sonras› PTA, tedavi sonras› 2. ay PTA de¤erle-

haftadan sonra baﬂvuran, sfiliz geçiren, malignite

ri, ayr›ca tedavi sonras› ve tedavi sonras› 2. ay ortala-

nedeniyle kemoterapi veya radyoterapi alan, yak›n

ma PTA kazançlar›, iﬂitme geliﬂmesi gösteren hasta

zamanda ototoksik ilaç kullanan hastalar çal›ﬂma-

yüzdesi, SDS art›ﬂ oran›, ortalama yaﬂ hesapland› ve

dan ç›kar›ld›.

bu sonuçlar x2 ve t-testi ile istatistiksel olarak de¤er-

Her iki grup hastaya tedavi baﬂlang›c› öncesi ve

lendirildi.

tedavi sonras›nda tam odyolojik inceleme yap›ld›.
Tüm hastalara temporal kemik BT ve gadoliniumlu
posterior fossa ve serebral MR çekildi. Serolojik olarak ani iﬂitme kayb›na yol açabilecek viral markerlara ve VDRL'ye ve otoimmün markerlara bak›ld›.

Bulgular
Çal›ﬂmaya A‹K tan›s› konan 43 hasta dahil edildi.
23 hasta IT steroid grubuna, 20 hasta ise standart tedavi grubuna al›nd› (Tablo 1). Tedavi öncesi PTA, IT

Tedavi protokolleri

tedavi grubunda 77.48, di¤er grupta 75.2 olarak bu-

Standart tedavi

lundu ve istatistiksel olarak fark yoktu. Tedavi sonra-

1. 1 mg/kg oral metil prednizolon (4 günde 1
çeyrek doz azalt›larak)
2. 500 cc/gün hydroxietylstarch (HES) (8 saatte
infüzyon, IV)

s›nda IT grupta 33.57 dB kazanç sa¤lan›rken, kontrol grubunda 20.70 dB kazanç sa¤land›. Ancak vaka
say›s›n›n yetersizli¤i nedeniyle bu fark istatistiksel
olarak anlaml› bulunamad›. 2. ay kontrolünde ise IT
grupta kazanç 40.09 dB’e yükselirken, kontrol gru-

3. Benzodiazepin (diazepam 5 mg, 12 saatte 1, po)

bunda kazanç 21.80 dB’de kald› ve bu sonuç istatis-

4. Antiviral tedavi (asiklovir 5x400 mg, po)

tiksel olarak anlaml› bulundu.
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Tedavi öncesi konuﬂmay› ay›rt etme skoru, IT

daverik temporal kemiklerinde mineralokortikoid

grupta %32.52, kontrol grubunda %36.80 olarak bu-

ve gl›kokortikoid reseptörler bulmuﬂ ve steroidlerin

lundu. Tedavi sonras› konuﬂmay› ay›rt etme skorla-

bu reseptörler vas›tas›yla iç kulakta etki gösterdikle-

r›nda kazanç ise IT grupta %34.61 iken, kontrol gru-

ri ortaya atm›ﬂt›r.5,6 Steroidlerin iç kulakta; iç kulak

bunda %17 idi. 2. ayda konuﬂmay› ay›rt etme skorla-

iyon dengesini sa¤lad›¤›,7 antioksidan etki,8 apopi-

r›nda kazanç IT grupta %40.35’e yükselirken, kon-

toz inhibisyonu9 ve lokal proinflamatuar sitokinlerin

trol grubunda %19.4’te kald›. Ancak bu bariz farklar

down regülasyonu10 yoluyla etki gösterdikleri göste-

vaka say›s›ndaki yetersizlik nedeniyle anlaml› bulu-

rilmiﬂtir. Ayr›ca steroid enjekte edilen farelerin, edil-

namad›.

meyenlere göre akustik travma sonucu oluﬂan iﬂit-

Tedavi sonras› 10dB üzerinde PTA geliﬂmesi an-

me kayb›na daha dirençli oldu¤unu göstermiﬂtir.11

laml› kabul edildi¤inde, IT gruptaki 23 hastan›n 17’si

Sistemik steroide cevap oran› de¤iﬂik çal›ﬂmalar-

(%73.9) anlaml› iyileﬂme gösterirken, kontrol gru-

da %49-89 aras›nda de¤iﬂmektedir ve %20-50 aras›n-

bunda 20 hastan›n 10’u (%50) anlaml› iyileﬂme gös-

da hasta grubu bu tedaviden fayda görmemektedir.

terdi. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlaml› bulu-

Son 10 y›ld›r yap›lan çal›ﬂmalarda sistemik steroid

namad›. (p=0.127) 2. ay kontrollerinde ise IT grupta

tedavisinden fayda görmeyen hasta grubunda IT

23 hastan›n 20’si (%87) anlaml› iyileﬂme gösterirken,

steroid tedavisinin ortalama %50 hastada ek iﬂitme

kontrol grubunda 20 hastan›n 10’u anlaml› iyileﬂme

kazanc› sa¤lad›¤› ve di¤er nedenlerle ilac› kullana-

(%50) gösterdi. Bu fark istatistiksel olarak anlaml› idi

mayan hastalarda da kullan›labilece¤i gösterilmiﬂtir.

(p=0.018).

IT uygulama ile steroidlerin yüksek perilenf konsantrasyonlar›na ulaﬂt›¤›n› göstermek için baz› araﬂ-

Tart›ﬂma

t›rmac›lar hayvan deneylerine baﬂvurmuﬂlard›r. Par-

Kortikosteroidlerin kullan›l›ﬂ› A‹K etyolojisinin

nes’in yapt›¤› çal›ﬂmada sistemik yola göre IT uygu-

en çok üzerinde durulan 3 teorisine dayand›r›lmak-

lama ile iç kulak s›v›lar›nda en yüksek steroid seviye-

tad›r. Bu teoriler özellikle viral, vasküler ve otoim-

sinin sa¤land›¤›n› göstermiﬂtir.12 Chandrasekhar'›n

mün hadise teorileridir.

çal›ﬂmas› da bu bulgular› desteklemiﬂtir.13

Steroidlerin iç kulaktaki etki mekanizmalar› ha-

Bu sonuçlar üzerine yap›lan klinik çal›ﬂmalarda,

len netlik kazanmam›ﬂt›r. Rarey ve Curtis insan ka-

sistemik steroid tedavisinden fayda görmeyen has-

Tablo 1. Her iki gruba ait bulgular.
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IT Tedavi grubu

Kontrol grubu

p de¤eri

Yaﬂ

39.3

39.6

.954

Cinsiyet ( E/K)

11/12

9/13

-

Tedavi öncesi saf ses ortalamas› dB

77.48

75.20

.767

Tedavi sonras› saf ses ortalamas› kazanc› dB

33.57

20.7

.108

2. ay saf ses ortalamas› kazanc› dB

40.09

21.8

.026

Tedavi öncesi konuﬂmay› ay›rtetme %

32.52

36.8

.71

Tedavi sonras› konuﬂmay› ay›rtetme kazanc› %

34.61

17

.136

2. ay konuﬂmay› ay›rtetme kazanc› %

40.35

19.4

.06
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talara IT-Dex uygulanm›ﬂ ve 15-51dB aras›nda ek

sa¤lanmal›d›r. Gelecekte IT uygulaman›n özellikle iç

iﬂitme kazanc› sa¤lanm›ﬂt›r.

kulakta oluﬂan metabolik, genetik veya akkiz hasta-

14-17

IT steroidlerin 1. basamak tedavi olarak kullan›l-

l›klar›n tedavisinde, gen terapisi vektörlerinin IT yol-

d›¤› klinik çal›ﬂmalarda sistemik steroid tedavisine

la iç kula¤a yollanmas› ile kür sa¤lan›labilece¤i düﬂü-

benzer oranlar elde edilmiﬂtir ve komplikasyon

nülmektedir.

oluﬂmam›ﬂt›r.12,18
Bizim çal›ﬂmam›zda hiçbir hastada yan etki geliﬂmedi. Tedavi sonras› erken dönemde tedavi proto-
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