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The Results of Treatment in Sudden Hearing Loss: Six
Years’ Experience and the Relation between Odiologic
Findings and Prognosis

charge from the hospital. An inverse relation was observed
between the amount of hearing loss, the amplitude of frequencies and the posttreatment benefit.

Objectives: To observe the etiologic factors and results with

Conclusion: Vascular and viral reasons were found to be predominant in the sudden hearing loss. The five days treatment
plan consisting of steroid, pentoxiphylline and dextran 40
proved to be effective at speech frequencies especially below
60 dB and the poor prognosis was observed at high frequency losses.

hospitalized-patients diagnosed with sudden hearing loss and
to investigate the relation between odiologic findings and
prognosis.
Materials and Methods: Forty-three hospitalized-patients diag-

nosed with sudden hearing loss were retrospectively observed
at our clinic during 1993-1999. Clinical examination, lab analysis, full audiological analysis and Magnetic Resonance Imaging
were performed on these patients. The patients admitted for
five days were administered steroids, pentoxiphylline, dextran
40, salt–restricted diet and sedatives. Two patients underwent
middle ear exploration. The patients had audiogram performed on the 5th day of treatment and on the 10th day after
their discharge from the hospital.
Results: The mean age of patients were 44 and the mean cov-

ering the start of disease was found to be 5 days. When the
patient history was being reviewed, hypertension (21%) and
diabetes (16%) were found to be the frequent accompanying
diseases. On the other hand when observed clinically, tinnitus
(88%) and vertigo (46%) were found to be the accompanying
symptoms. Etiology was found to be vascular in 15 patients
(35%), viral in 10 patients (23%) whereas barotrauma was
detected in 2 patients (4%), and acustic neuroma in one
patient (2%). Etiology was unknown in 15 patients (35%).
Forty-one patients had unilateral, 2 patients had bilateral sudden hearing loss. The mean hearing level was found to be 75
dB before treatment in ears with hearing loss. The mean hearing level was found to be 55 dB on the 10th day after their dis-
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Özet
Amaç: Ani iﬂitme kayb› (A‹K) tan›s› ile yat›r›larak tedavi edilen

olgularda etyoloji, odyolojik bulgular ve prognoz aras›ndaki iliﬂki araﬂt›r›ld›.
Gereç ve Yöntem: Klini¤imizde 1993-1999 tarihleri aras›nda
yat›r›larak tedavi edilen 43 ani iﬂitme kay›pl› hasta retrospektif
olarak incelendi. Hastalara klinik muayene, laboratuvar tetkikleri, tam odyolojik tetkik ve manyetik rezonans görüntüleme
tetkiki yap›ld›. Beﬂ gün süre ile yat›r›lan hastalara steroid, pentoksifilin, dekstran 40, tuzsuz diyet ve sedatif verildi. ‹ki hastaya medikal tedaviye ilave olarak cerrahi eksplorasyon uyguland›. Hastalara tedavinin 5. gününde ve hastaneden ç›kar›ld›ktan
on gün sonra kontrol odyogramlar› yap›ld›.
Bulgular: Ortalama yaﬂ 44, baﬂvuru süresi ise A‹K sonras›nda
ortalama beﬂ gün olarak tespit edildi. Hastalar›n özgeçmiﬂleri
incelendi¤inde hipertansiyon (%21) ve diabetin (%16) en s›k
eﬂlik eden hastal›klar oldu¤u, klinik semptomlar incelendi¤inde
ise en s›k tinnitus (%88) ve vertigonun (%46) eﬂlik etti¤i görüldü. Etyoloji incelendi¤inde 15 hastada (%35) vasküler, 10 hastada (%23) viral nedenler, 2 hastada (%4) barotravma ön planda düﬂünüldü. Bir hastada (%2) akustik nörinom tespit edilirken, 15 hastada (%35) etyolojiyi ayd›nlatmak mümkün olmad›.
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Hastalar›m›z›n 41’inde ünilateral, ikisinde bilateral ani iﬂitme
kayb› mevcuttu. ‹ﬂitme kay›pl› kulaklarda tedavi öncesi pür ton
iﬂitme eﬂikleri ortalamas› 75 dB olarak bulundu. Hastalar›n tedavi sonras› 10. gün pür ton iﬂitme eﬂikleri ortalamas› 55 dB
olarak tespit edildi. ‹ﬂitme kayb› miktar› ve tutulan frekanslar›n
yüksekli¤i ile tedaviden faydalanma aras›nda ters orant› oldu¤u
görüldü.
Sonuç: A‹K etyolojisinde vasküler ve viral sebepler ön planda

gelmektedir. Steroid, pentoksifilin ve dekstran 40’dan oluﬂan
tedavi protokolünün 5 gün süre ile uyguland›¤› hastalardan iﬂitme kayb› 60 dB’in alt›nda olanlar özellikle konuﬂma frekanslar›nda daha fazla iﬂitme kazanc› elde etmiﬂlerdir. Yüksek frekanslardaki kay›plar ise en az düzelmektedir.
Anahtar Sözcükler: Ani iﬂitme kayb›, tedavi, prognoz.
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Giriﬂ
Ani iﬂitme kayb› (A‹K) üç gün veya daha k›sa
sürede birbirini izleyen en az üç frekansta ortalama
30 dB veya daha fazla sensorinöral iﬂitme kayb›
(SN‹K) geliﬂmesi olarak tan›mlanmaktad›r.1 A‹K bütün SN‹K’lerin %1’ini oluﬂturur ve insidans 5-20/
100.000’dir.2 Amerika’da y›lda 4.000, dünyada ise
y›lda 15.000 yeni olgu tespit edilmektedir.3 Etyolojide; enfeksiyon, travma, neoplaziler, immun, toksik, metabolik, nörolojik nedenler ve dolaﬂ›m bozukluklar› suçlanmaktad›r. Sitomegalovirus, kabakulak ve k›zam›kç›k virusu en fazla üzerinde durulan viral ajanlard›r.3 Koklean›n dolaﬂ›m bozukluklar›n›n A‹K yapabilece¤i hemen bütün otörler taraf›ndan kabul edilmekle birlikte bu tan›y› kesinleﬂtirmek oldukça güçtür. Dikkatli bir hikaye ile %10-15
olguda sebep ortaya konulabilir.3
Tedavi etyolojiye yöneliktir. Ancak sebep ortaya
konulamad›¤›nda ise antienflamatuar ilaçlar, diüretikler, antiviral ajanlar, vazodilatörler, volüm geniﬂleticiler, defibrinojen ajanlar ve kalsiyum antagonistleri gibi ilaçlar›n de¤iﬂik ﬂekillerdeki kombinasyonlar› kullan›lmaktad›r. Ancak %65’e varan spontan düzelme oranlar›ndan dolay› medikal tedavinin
prognoza etkisi tart›ﬂmal›d›r.4
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Bu çal›ﬂmada, klini¤imizde A‹K nedeni ile yat›r›larak tedavi edilen hastalarda etyoloji, odyolojik
bulgular ve prognoz aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›rmay›
amaçlad›k.

Gereç ve Yöntem
Klini¤imizde 1993-1999 y›llar› aras›nda takip ve
tedavi etti¤imiz 43 hasta bu çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r.
Ani iﬂitme kayb› yak›nmas› ile baﬂvuran hastalara,
ayr›nt›l› anamnez ve klinik muayene sonras›nda,
tam odyolojik tetkik uygulan›p kan say›m›, rutin biyokimya, sedimantasyon, açl›k kan ﬂekeri, T3, T4,
TSH, VDRL, FTA-ABS, HBSAg, anti HBS IgG, anti
HIV, PT, PTT gibi laboratuvar testleri yap›ld›. Hastalar›n pür ton eﬂik ortalamalar›nda 500, 1.000,
2.000 Hz frekanslar›n ortalamas› al›nd›. Ayr›nt›l›
anamnez, klinik ve laboratuvar incelemelerinde
yüksek tansiyon, iskemik kalp hastal›¤›, diabet, hiperlipidemi varl›¤›nda vasküler, son 4 hafta içinde
viral enfeksiyon geçirme hikayesi veya aktif viral
enfeksiyonu olanlarda viral, uçak yolculu¤u, derine
dalma gibi bas›nç de¤iﬂikli¤i hikayesi olanlarda barotravma etyolojide ön planda düﬂünüldü. Viral etyolojiye yönelik serolojik test kullan›lmay›p hikaye
esas al›nd›.
A‹K tespit edilen hastalar klini¤e yat›r›larak baﬂ
elevasyonu sa¤land› ve beﬂ günlük standart tedavi
protokolü olan prednisolon 1 mg/kg (iki günde bir
10 mg azalt›lan dozda p.o.), pentoksifilin 400 mg
tablet (1x2 p.o.) ve pentoksifilin 200 mg (2x1 p.e.)
birlikte, rheomacrodex 500 cc (6 saatte i.v. infüzyon), tuzsuz diyet, sedatif olarak diazepam tablet
(2x5 mg p.o.) baﬂland›. Tedavi protokolündeki
prednisolon özellikle viral ve otoimmun etyolojiye,
pentoksifilin, rheomacrodex ve tuzsuz diyet ise
özellikle vasküler etyolojiye yönelik olarak kullan›ld›. Etyolojinin kesin olarak ortaya konulmas›ndaki
güçlük nedeni ile kontrendikasyonu olmayan tüm
hastalara standart tedavi protokolü uyguland›. Diabet nedeniyle tedavi kullanan yedi hastaya steroid
verilmedi. ‹ki hastaya eksploratif timpanotomi yap›ld›. Hastalar beﬂ günlük tedavi sonras›nda kontrol
odyogramlar› yap›larak ayaktan takip edildi. Hastaneden ç›k›ﬂlar›n› takip eden 10. günde kontrol odyogramlar› tekrarland›. Olgular›n saf ses odyogram-
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lar›nda tedavi öncesi ve sonras› eﬂik de¤erleri aras›ndaki düzelme kazanç olarak nitelendirildi. Hastaneden ç›kar›lan hastalar›n hepsinden rutin olarak
kranial manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkiki istendi.

loratif timpanotomi yap›ld› ancak bir patolojiye
rastlanmad›. Gerek anamnez gerek klinik ve laboratuvar de¤erlendirmeleri sonucunda ön planda düﬂünülen etyoloji Tablo 1’de verilmiﬂtir.

Çal›ﬂmada elde edilen bulgular de¤erlendirilirken, istatistiksel analizler için Sigma-Stat 3.0 versiyon kullan›ld›. Tan›mlay›c› istatistiksel metodlar›n
yan›s›ra niceliksel verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda
Kruskal Wallis varyans analizi, post hoc test olarak
ise Dunn’s test kullan›ld›. Anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.

Tablo 1. Etyolojinin s›n›fland›r›lmas›.

Bulgular
Olgular›n 24’ü erkek (%56), 19’u bayan (%44)
olup yaﬂ aral›¤› 13-75 ve ortalamas› 44 idi. A‹K sonras› baﬂvuru süreleri 1-15 gün ve ortalamas› 5±3
gün olarak bulundu. Hastalar›n 38’inde tinnitus,
20’sinde vertigo, 4’ünde kulakta dolgunluk hissi
mevcuttu. Özgeçmiﬂlere bak›ld›¤›nda; 9 hipertansiyon, 7 diabetes mellitus, 1 epilepsi, 1 sistemik lupus
eritematozus, 1 servikal osteoartrit, 1 iskemik kalp
hastal›¤›, 1 hiperlipidemi, 1 kalp kapa¤› replasman›,
1 di¤er kulakta geçirilmiﬂ ani iﬂitme kayb› hikayesi
mevcuttu. Hipertansiyon ve diabetin en s›k eﬂlik
eden hastal›klar oldu¤u gözlendi. Anamnez, klinik
muayene ve laboratuvar sonuçlar› dikkate al›nd›¤›nda 15 hastada hipertansiyon, diabet, iskemik
kalp hastal›¤› ve hiperlipidemi tespit edildi¤inden
vasküler, 10 hastada son 4 hafta içinde geçirilmiﬂ viral enfeksiyon hikayesi veya halen devam etmekte
olan viral enfeksiyon tespit edildi¤inden viral etyoloji ön planda düﬂünüldü. ‹ki hasta ise uçak yolculu¤u sonras›nda A‹K geliﬂti¤ini belirtiliyordu ve bu
iki olguda etyolojide barotravma düﬂünüldü.
‹ki hastada iki tarafl› A‹K mevcut idi. Bilateral
A‹K tespit edilen olgulardan birinde 20 gün önce
geçirilmiﬂ kabakulak hikayesi vard›. Di¤er olguda
ise etyolojiyi ortaya koymak mümkün olmad›.
A‹K olan hastalara rutin olarak yapt›rd›¤›m›z
MRG tetkikinde ise bir olguda akustik nörinom
tespit edildi. Di¤er MRG tetkikleri ise normal olarak
de¤erlendirildi.
K›rk üç hastan›n tamam› medikal tedavi ald›. Labirent fistülü düﬂünülen iki hastaya ek olarak eksp-

Etyoloji

Hasta say›s›

%

Vasküler nedenler

15

35

Viral nedenler

10

23

Akustik nörinom

1

2

Barotravma

2

4

‹diopatik

15

35

Toplam

43

100

Hastalar›n baﬂvuru an›nda pür ton iﬂitme eﬂikleri ortalamas› 75 dB, tedavi sonras› onuncu gün yap›lan kontrol pür ton iﬂitme eﬂikleri ortalamas› 55
dB olarak hesapland›. Tedavi sonras› ortalama 20
dB kazanç elde edildi¤i görüldü. Ortalama kazanc›n
60 dB ve alt›ndaki kay›plarda en yüksek oldu¤u,
iﬂitme kayb›n›n artmas› ile tedavi sonras› kazanc›n
azald›¤› ve 100 dB üzeri kay›plarda kazanc›n en düﬂük oldu¤u tespit edildi (Tablo 2). Gruplar aras›nda
istatistiksel karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›¤›nda 60 dB alt›nda
iﬂitme kayb› olan hastalardaki ortalama iﬂitme kazanc›n›n 80-100 dB aras› ve 100 dB üzerinde kayb›
olan gruplara nazaran istatistiksel anlaml› derecede
yüksek oldu¤u görüldü (p<0.05). Ayr›ca 60-80 dB
aras› kayb› olan grupta da iﬂitme kazanc› 100 dB
üzerinde kayb› olan gruba nazaran istatistiksel anlaml› yüksek bulundu (p<0.05).
Tablo 2. ‹ﬂitme kayb› derecesine göre ortalama iﬂitme kazanc›.
‹ﬂitme kayb›

Kulak say›s›

Ortalama iﬂitme
kazanc› (dB)

60 dB ve alt›

18

26

61-80 dB aras›

11

21

81-100 dB aras›

8

17

100 dB üzeri

8

5

‹ﬂitmedeki ortalama kazanc›n frekanslara göre
da¤›l›m› incelendi¤inde en fazla kazanc›n 1.000 ve
2.000 Hz frekanslar›nda oldu¤u görüldü. Buna kar-
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ﬂ›l›k 8.000 Hz frekanstaki kay›plar ise tedaviden en
az faydalanmaktayd› (Tablo 3). Gruplar aras›nda istatistiksel karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›¤›nda 250, 500, 1.000,
2.000, 4.000 Hz frekanslardaki ortalama iﬂitme kazanc› 8.000 Hz frekanstaki ortalama iﬂitme kazanc›ndan, 500, 1.000, 2.000 Hz frekanslardaki ortalama iﬂitme kazanc› 250 Hz frekanstaki ortalama iﬂitme kazanc›ndan, 1.000 ve 2.000 Hz frekanslardaki
ortalama iﬂitme kazanc›n›n ise 4.000 Hz frekanstaki
ortalama iﬂitme kazanc›ndan istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek oldu¤u görüldü (p<0.05).
Tablo 3. Ortalama iﬂitme kazanc›n›n frekanslara göre da¤›l›m›.
Frekans

Ortalama iﬂitme

(Hz)

kazanc› (dB)

250

12

500

19

1.000

20

2.000

20

4.000

14

8.000

5

Tart›ﬂma
Ani iﬂitme kay›plar›nda kesin etyolojiyi ortaya
koyabilmek ço¤u zaman mümkün olamamaktad›r.
Hughes3 etyolojinin ancak %10-15 oranda ayd›nlat›labildi¤ini söylemiﬂtir. Zientalska ve ark.5 180 olgudan oluﬂan serilerinde etyolojide %50 vasküler, %25
viral nedenler, %10 akustik travma, %5 allerji tespit
ederken %10 olguda etyolojiyi ayd›nlatamam›ﬂt›r.
Kunt ve ark.6 ise 38 olguda %36 viral, %26 vasküler
nedenler tespit ederken %18 oranda etyolojiyi belirleyememiﬂlerdir. Arslan ve ark.7 ise 24 olgunun
%45’inde etyolojiyi ortaya koyamam›ﬂlar, %12 viral
etyoloji belirlemiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda A‹K nedenleri aras›nda vasküler (%35) ve viral nedenler (%23)
ön planda düﬂünülürken %35 olguda etyolojiyi ayd›nlatmak mümkün olmad›. Etyolojide viral enfeksiyonlar›n rol oynamas› tart›ﬂmaya aç›k bir konudur.
Yak›n zamanda geçirilen viral enfeksiyon hikayesinin toplumun %20-60’›nda mevcut oldu¤u, serolojik
verilerin eﬂ zamanl› viral enfeksiyonu desteklemesinin mutlak bir kan›t olarak de¤erlendirilemeyece¤i
206

vurgulanm›ﬂt›r.8 Hughes3 ise vasküler etyolojinin ispat›n›n zorlu¤una dikkati çekmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda
etyolojiyi ortaya koyabilmek için ayr›nt›l› anamnez,
klinik muayene ve laboratuvar sonuçlar› de¤erlendirildi. Ancak literatürde de belirtildi¤i gibi ço¤u zaman A‹K etyolojisini kesin olarak ortaya koyabilmekten çok etyolojide ön planda düﬂünülen patolojileri ortaya koyabilmek mümkün olmaktad›r.
Ani iﬂitme kay›plar›n›n %1-2.5’inin nedeninin
akustik nörinom oldu¤u bildirilmektedir.9 Berenholz ve ark.10 ani iﬂitme kayb›n›n %14 oranda akustik nörinomun baﬂlang›ç semptomu olabilece¤ini
vurgulam›ﬂt›r. Chaimoff11 ise literatürden farkl› olarak A‹K bulunan 40 olgunun %47’sinde köﬂe tümörü tespit etti¤ini bildirmiﬂlerdir. Ayr›ca akustik nörinomun A‹K etyolojisindeki yerinin ak›lda tutulmas›n› ve MRG yönteminin özellikle orta derecede iﬂitme kayb› olan genç hastalarda mutlaka uygulanmas› gerekti¤ini vurgulam›ﬂlard›r. Klini¤imizde temporal MRG, A‹K tan›s› konulan hastalara rutin olarak
uygulanmaktad›r. Bunun sebebi özellikle tek tarafl›
A‹K olgular›nda ay›r›c› odyolojik testlerin pontoserebellar patolojileri göstermedeki duyarl›l›¤›n›n tam
olmay›ﬂ›d›r. Çal›ﬂmam›zda bir olguda akustik nörinom tespit edilmiﬂtir. Bu hastada tan› MRG ile konulmuﬂtur. Serimizdeki akustik nörinom s›kl›¤› literatür ile uyumlu gözükmektedir.
Bilateral A‹K s›kl›¤› %2 olarak verilmektedir.9
Hughes,3 bilateral A‹K varl›¤›nda sifiliz ve immun iç
kulak hastal›¤›n›n ön planda düﬂünülmesi gerekti¤ini vurgulam›ﬂt›r. Ünal ve ark.12 ise asemptomatik
kabakulak enfeksiyonunun bilateral A‹K yapabilece¤ini vurgulam›ﬂlard›r. Çal›ﬂma grubumuzda iki olguda (%5) bilateral A‹K tespit ettik. Olgulardan birinde etyolojiyi ortaya koymak mümkün olmad› ve
70 dB olan iﬂitme eﬂi¤i ortalamas› tedavi sonras› 55
dB’e geriledi. Di¤er olguda ise iki tarafl› total iﬂitme
kayb› ve 20 gün önce geçirilmiﬂ kabakulak hikayesi mevcuttu. Bu olgunun kontrol odyogram›nda düzelme olmad›¤› görüldü.
A‹K’da tedavi etyolojiye yöneliktir. ‹diopatik
A‹K’da ise tedavinin spontan iyileﬂmeye üstünlü¤ü
gösterilememiﬂtir.3 Bunun nedeni spontan iyileﬂmenin ilk iki hafta içinde olgular›n %60-65’inde gerçekleﬂmesidir. A‹K’da steroid kullan›m›n›n stria vas-
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kulariste enflamasyonu azaltt›¤› düﬂünülmektedir.13
Stokroos ve ark.14 deneysel çal›ﬂmalar›nda Herpes
simpleks tip 1 virus ile A‹K oluﬂturdu¤u guinea piglerde prednisolon ve asiklovirin birlikte kullan›m›n›n tek baﬂlar›na kullan›ma oranla iﬂitme düzelmesinin daha erken baﬂlamas›na ve daha az koklear
hasara neden oldu¤unu göstermiﬂtir. Haberkamp
ve Tanyeri15 ise sistemik steroidin kullan›ld›¤› randomize kontrollü çal›ﬂmalar›n steroidin etkili oldu¤unu göstermekle birlikte bu etkiyi kuﬂku ile karﬂ›layan birçok çal›ﬂma oldu¤unu da vurgulam›ﬂt›r.
Hughes3 ise idiopatik A‹K tedavisinde steroid, tuzsuz diyet, diüretik ve karbojen önermektedir.
A‹K tedavisinde kullan›lan ajanlardan birisi de
hipervolemik hemodilüsyon sa¤layan dekstran
40’d›r. Amaç kan viskozitesinin art›ﬂ›na ba¤l› ak›m
azalmalar›nda hematokriti düﬂürerek dokulardaki
kan ak›m›n› art›rmakt›r. Dekstran 40’›n hayvan modellerinde koklear kan ak›m›n› en iyi art›ran yöntem oldu¤u ortaya konulmuﬂtur.8 Pentoksifilin bir
teofilin derivesi olup trombosit agregasyonunu ve
eritrositlerin patolojik rijiditesini azalt›r ve böylece
kan viskozitesini azaltarak kan ak›m›n› art›r›r.16 Uygulad›¤›m›z standart tedavi protokolümüzde steroid, dekstran 40 ve pentoksifilin yer almaktad›r. Tedavi sonras› elde edilen ortalama 20 dB kazanc›n
tedavinin etkinli¤i mi yoksa spontan düzelme sonucu geliﬂen iyileﬂme mi oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir. Bu sorunun cevab› ancak tedavi edilmeyen kontrol grubu al›narak verilebilir.
Hughes,3 tedaviye erken baﬂlanan, ilk iki hafta
içinde düzelme baﬂlayan, orta ﬂiddette ve düﬂük
frekanslarda iﬂitme kayb› olan ve vertigosu olmayan olgular›n prognozunun daha iyi oldu¤unu söylemektedir. Sano ve ark.17 443 olgudan oluﬂan serilerinde, 70 dB’in alt›nda kayb› olan hastalar›n ilk bir
hafta içinde baﬂvurmalar› halinde prognozun iyi oldu¤una dikkat çekmiﬂtir. Asada ve ark.18 yüksek
doz steroid tedavisi verdikleri 28 olguyu incelediklerinde 50 yaﬂ alt›nda, 90 dB’in alt›nda kayb› olan,
ilk 7 günde tedavi alan ve vertigosu olmayan olgularda prognozun iyi oldu¤unu göstermiﬂtir. Kunt ve
ark.6 çal›ﬂmalar›nda 38 olgunun tedavi öncesi iﬂitme
eﬂiklerinin ortalamas›n› 49 dB olarak belirlerken tedavi sonras› kazanc›n 19 dB oldu¤unu tespit etmiﬂ
ve tedaviye erken baﬂlaman›n önemini vurgulam›ﬂ-

t›r. Ayr›ca iﬂitme kazanc›n›n frekanslara göre da¤›l›m›n› incelediklerinde ise 1.000 Hz frekansta kazanc›n en fazla oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Müderris ve
ark.19 ise 73 olguyu incelediklerinde, ilk hafta içinde baﬂvuran hastalarda ortalama kazanc›n 57 dB,
üçüncü haftadan sonra baﬂvuran hastalarda ise 16
dB oldu¤unu göstermiﬂlerdir. Anadolu ve ark.20
8.000 Hz’de komplet kayb› olan olgular›n prognozonun kötü oldu¤unu vurgulam›ﬂlard›r. Çal›ﬂma
grubumuzdaki hastalar›n ortalama baﬂvuru sürelerinin beﬂ gün oldu¤u düﬂünüldü¤ünde bunun prognoza iyi yönde etki etmesi beklenir. Çal›ﬂmam›zda,
iﬂitme kayb› 60 dB’in alt›nda oldu¤unda tedavi sonras› kazanc›n en fazla oldu¤unu, iﬂitme kayb› 100
dB’in üzerinde oldu¤unda ise tedaviden hemen hiç
yararlan›lmad›¤›n› gözledik. Konuﬂma frekanslar›ndaki tedavi sonras› kazanç 20 dB civar›nda iken
4.000 ve 8.000 Hz’lerde tedavi sonras›nda kazanc›n
çok s›n›rl› kald›¤›n› saptad›k.
Sonuç olarak, A‹K etyolojisinde vasküler ve viral
nedenlerin önde geldi¤i, steroid, pentoksifilin ve
dekstran 40’dan oluﬂan beﬂ günlük tedavi protokolünün uyguland›¤› hastalarda özellikle 60 dB’in alt›ndaki kay›plarda iﬂitme kazanc›n›n daha iyi oldu¤u ve konuﬂma frekanslar›ndaki ortalama kazanc›n
yüksek frekanslardaki kazançtan daha fazla oldu¤u
görülmektedir.
Kaynaklar
1. Wilson WR. Sudden sensorineural hearing loss. In: Cummings
CW, Fredrickson JM, Harker LA, Krause CJ, Schuller DE, editors.
Otolaryngology - head and neck surgery. St. Louis: Mosby; 1986. p.
3218-24.
2. Shikowitz MJ. Sudden sensorineural hearing loss. Med Clin North
Am 1991; 75: 1239-50.
3. Hughes GB. Sudden hearing loss. In: Gates GA, editor. Current
therapy in otolaryngology - head and neck surgery. 6th ed. St.
Louis: Mosby; 1998. p. 41-4.
4. Mattox DE, Lyles CA. Idiopathic sudden sensorineural hearing
loss. Am J Otol 1989; 10: 242-7.
5. Zientalska E, Moszynski B, Kapiszewska D, Czarnocka E,
Kownacka E. The results of sudden deafness treatment. Otolaryngol Pol 1998; 52: 707-12 (Abstract).
6. Kunt T, Öztürkcan S, Dizdar G, Müderris S. Ani iﬂitme kay›plar› tedavisi ve odyolojik sonuçlar›. Turk Arch Otolaryngol 1997;
35: 14-6.
7. Arslan A, De¤er K, Kayhan V, et al. Ani iﬂitme kay›plar›. Turk
Arch Otolaryngol 1990; 29: 191-2.
8. Hultcrantz E, Stenquist M, Lyttkens L. Sudden deafness: a retrospective evaluation of dextran therapy. ORL J Otorhinolaryngol
Relat Spec 1994; 56: 137-42.

Türk Otolarengoloji Arﬂivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 41, Say› / Number 4, 2003

207

Ç›nar U ve ark.

9. Byl FM Jr. Sudden hearing loss: eight years’ experience and suggested prognostic table. Laryngoscope 1984; 94: 647-61.

pes simplex virus infection of the inner ear. Ann Otol Rhinol Laryngol 1999; 108: 423-8.

10. Berenholz LP, Eriksen C, Hirsh FA. Recovery from repeated
sudden hearing loss with corticosteroid use in the precence of an
acoustic neuroma. Ann Otol Rhinol Laryngol 1992; 101: 827-31.

15. Haberkamp TJ, Tanyeri HM. Management of idiopathic sudden
sensorineural hearing loss. Am J Otol 1999; 20: 587-92.

11. Chaimoff M, Nageris BI, Sulkes J, Spitzer T, Kalmanowitz M.
Sudden hearing loss as a presenting symptom of acoustic neuroma. Am J Otolaryngol 1999; 20: 157-60.
12. Ünal M, Kat›rc›o¤lu S, Karatay MC, Süo¤lu Y, Erdamar B, Aslan ‹. Sudden total bilateral deafness due to asymptomatic mumps
infection. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1998; 45: 167-9.
13. Wilson WR, Byl FM, Laird N. The efficiency of steroid in the treatment of idiopathic sudden hearing loss. A double-blind clinical
study. Arch Otolaryngol 1980; 106: 772-6.
14. Stokroos RJ, Albers FW, Schirm J. Therapy of idiopathic sudden
sensorineural hearing loss: antiviral treatment of experimental her-

16. Browning GG, Gatehouse S, Lowe GD. Blood viscosity as a factor
in sensorineural hearing impairment. Lancet 1986; 1(8473): 121-3.
17. Sano H, Okamoto M, Shitara T, Hirayama M. What kind of
patients are suitable for evaulating the therapeutic effect of sudden
deafness? Am J Otol 1998; 19: 579-83.
18. Asada Y, Suzuki H, Nakabayashi S, Furukawa M. High-dose
steroid theraphy for sudden deafness- efficacy in severe cases. Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho 1998; 101: 1069-74 (Abstract).
19. Müderris S, Öztürkcan S, Aykut M. Ani iﬂitme kay›plar›nda etyoloji ve tedavi. KBB Postas› 1992; 6: 7-10.
20. Anadolu Y, Demireller A, Esmer N. Ani iﬂitme kay›plar›nda ürografin tedavisi. KBB ve Baﬂ Boyun Cerrahisi Dergisi 1993; 1: 1-4.

‹letiﬂim Adresi: Dr. U¤ur Ç›nar
Körkad› Sok. Turizm Sitesi 4. Blok No: 13
Ulus - ‹STANBUL
Tel: (0212) 266 11 27
Faks: (0212) 217 79 85
e-posta: u_cinar@yahoo.com

208

Türk Otolarengoloji Arﬂivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 41, Say› / Number 4, 2003

