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Okul Öncesi Kreﬂ Çocuklar›nda
Efüzyonlu Otitis Media*
A. Hidayeti, E. ‹nci, N. Korkut, M. Ada, A. Kaytaz, ‹. Devrano¤lu

Otitis Media with Effusion in Pre-school Children

Özet

Incidence of otitis media with effusion and negative pressure
in the middle ear, their epidemiology and etiological factors
were investigated in 200 ears of 100 children in a kindergarten. The ages of 51 girls and 49 boys were between 3-6.

Bu çal›ﬂmada, yaﬂlar› 3-6 aras›nda de¤iﬂen 51’i k›z, 49’u erkek
olmak üzere 100 kreﬂ çocu¤unun 200 kula¤›nda efüzyonlu otitis media ve orta kulakta negatif bas›nç prevalans tayini ve epidemiyolojik, etyolojik faktörler araﬂt›r›lm›ﬂt›r.

The incidences of otitis media with effusion and negative pressure in the middle ear are higher in the kindergarten group
with reference to the 2-6 age group of the normal population.
The children carry etiologic and epidemiological risk factors originating from themselves, their families, their environment
and day care facilities. Otitis media with effusion and negative
pressure in the middle ear prevalence are high in these children. In preventive medicine these children must be followed
with screening and routine examinations.

Efüzyonlu otitis media ve orta kulakta negatif bas›nç prevalans›n›n özellikle 2-6 yaﬂ grubu çocuklarda yüksek oldu¤u bilinmektedir. Çocuklar kendilerinden, ailelerinden, çevrelerinden
ve günlük bak›mevlerinden kaynaklanan etyolojik ve epidemiyolojik risk faktörleri taﬂ›maktad›rlar. Efüzyonlu otitis media ve
orta kulakta negatif bas›nç prevalans› bu çocuklarda yüksektir.
Koruyucu hekimlikte bu hastal›klar›n rutin tarama ve muayenelerle takip edilmesi gerekir.

In our study we detected otitis media with effusion in 19.5%
and negative pressure in 7% of children who did not have any
otologic complaints. According to our findings we concluded
that the prevalence of otitis media with effusion and negative
pressure had a tendency to decrease with age and increase
with a history of passive smoking, family history of allergy and
otitis media. Also in this study we did not find a significant difference in the prevalence of otitis media with effusion and negative pressure among the breast fed children who were grouped according to the duration of feeding.

Çal›ﬂmam›zda çocuklar›n hiçbir otolojik ﬂikayetleri yokken
%19.5 oran›nda efüzyonlu otitis media ve %7 oran›nda negatif bas›nç prevalans› saptanm›ﬂt›r. Yaﬂ artt›kça efüzyonlu otitis
media ve negatif bas›nç prevalans› s›kl›¤›n›n azald›¤›, pasif sigara içiminin efüzyonlu otitis media ve negatif bas›nç prevalans›n›
artt›rd›¤›, otitis media hikayesi olan ailelerin çocuklar›nda prevalans›n di¤er çocuklara göre daha fazla oldu¤u, allerji hikayesi olan ailelerin çocuklar›nda yine daha s›k görüldü¤ü ortaya
ç›km›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda de¤iﬂik süre anne sütü ile beslenen
gruplar aras›nda efüzyonlu otitis media ve negatif bas›nç prevalans› bak›m›ndan belirgin bir fark saptanmam›ﬂt›r.
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Giriﬂ
Efüzyonlu otitis media (EOM) lokal ve genel enfeksiyon bulgular› olmadan sa¤lam kulak zar› arkas›nda s›v› toplanmas› ile karakterize bir otitis media
53

Hidayeti A ve ark.

Epidemiyolojik bilgiler, yaﬂ, cinsiyet, do¤um tart›s›, bebeklikte anne sütü ile beslenme süresi, ailede allerji hikayesi, çocuklar›n sigara duman›na maruz kal›p kalmad›¤›, ailede otitis media hikayesi,
sosyoekonomik durum, çocu¤un kreﬂte bulunma
süresi gibi birçok faktör incelemeye al›narak rutin
KBB muayenesi yap›ld›. Otoskopik muayenede 98
çocukta kulak zarlar› intakt olarak bulundu. 2 çocukta çift tarafl› ventilasyon tüpü tespit edildi. 98
çocukta 196 kulak timpanometrik incelemeye tabi
tutuldu. Ventilasyon tüpü olan 2 çocuk da di¤er çocuklarla birlikte çal›ﬂmaya dahil edildi.
Otolojikli muayene otoskop veya mikroskopla
yap›ld›ktan sonra timpanometrik ölçüm klini¤imizin
Odyoloji Ünitesi’nde mevcut Danplex Tymp. 82 cihaz› ile yap›ld›.
Aile büyüklerinin tüme yak›n› hastanemizde çal›ﬂan insanlar oldu¤u, sosyoekonomik faktörler olarak ele ald›¤›m›z anne ve baban›n e¤itim düzeyi,
mesle¤i, aile bireylerinin say›s›, ailenin ayl›k geliri
ve evin yüzölçümü gibi de¤iﬂkenlerin aras›nda benzerlik bulundu¤u için çal›ﬂma program›ndan ç›kart›ld›.
Ayr›ca kreﬂte bulunma süresi çocuklar›n yaﬂ›na
parelellik gösterdi¤i için, örne¤in 6 yaﬂ›nda olan çocuklar›n tüme yak›n› 4 y›l, 5 yaﬂ çocuklar› 3 y›l, 4
yaﬂ çocuklar› 2 y›l ve 3 yaﬂ›ndaki çocuklar›n bir y›la yak›n bir süre kreﬂte bulunduklar› saptanarak
yaﬂla ilgili prevalans›n kreﬂte bulunma süresinin etkisini de yans›taca¤› düﬂünülerek kreﬂte kalma süresi çal›ﬂma d›ﬂ› tutuldu.
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Bu çal›ﬂma Haziran 1995’de ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Çocuk Yuvas›’nda bulunan yaﬂlar› 3-6 aras›nda de¤iﬂen erkek ve k›z toplam 100 çocu¤un 200 kula¤› üzerinde yap›lm›ﬂt›r.
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Gereç ve Yöntem

Çal›ﬂmam›zda toplam 200 kulakta yap›lan timpanometrik de¤erlendirme sonucu B tipi timpanogram %19.5, C2 tipi timpanogram %7 oranda bulunmuﬂtur (ﬁekil 1).

C1 tipi

Bu çal›ﬂmada de¤iﬂik epidemiyolojik, ailesel ve
çevresel faktörler çocuk yuvas›nda bulunan 100 çocuk üzerinde incelenmiﬂtir.

Bulgular

A tipi

(OM) tipidir. Çocukluk döneminin en çok görülen
kulak problemi olup, iﬂitme kay›plar›n›n en s›k nedenidir. Yaﬂam›n ilk beﬂ y›l›nda EOM insidans› oldukça yüksektir. Birçok etyolojik faktörü olan bu
hastal›¤›n oluﬂumunda çeﬂitli epidemiyolojik, ailesel ve çevresel faktörler de rol al›r.1

Toplam 200 kulakta yap›lan timpanometrik de¤erlendirme
sonucu (%).

K›z, erkek çocuklar aras›nda EOM prevalans›
aç›s›ndan belirgin bir fark bulunmam›ﬂt›r. Negatif
bas›nç prevalans› (NBP) için k›z çocuklarda oran
%5.88 iken, erkek çocuklarda %8.16 olarak ortaya
ç›km›ﬂt›r (ﬁekil 2).
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ﬁekil 2.

C1 tipi

C2 tipi

B tipi

Grommet

K›z ve erkek çocuklarda EOM prevalans› (%).

B tipi timpanogram 3 yaﬂ›nda çocuklarda
%33.33 iken, 4 yaﬂ›ndaki çocuklarda %20, 5 yaﬂ›nda %11.36 ve 6 yaﬂ›nda %0’a inmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde
çocuk yaﬂ› büyüdükce NBP’nin azald›¤› gözlenmektedir. C2 tipi timpanogram 3 yaﬂ›ndaki çocuklarda %8.33 iken, 4 yaﬂ›nda %6.66, 5 yaﬂ›nda %6.81
olmuﬂ ve 6 yaﬂ›ndaki çocuklarda %4.76’ya inmiﬂtir
(ﬁekil 3).
Sigara duman›na maruz kalanlarda B tipi timpanogram %24.13 iken, ailelerinde tütün kullan›lmayan çocuklarda %13.09 olarak ortaya ç›km›ﬂt›r (ﬁekil 4).
Ailede OM hikayesi pozitif olan 19 kiﬂide B tipi
timpanogram %34.12, C2 tipi %15.78 iken, aile hi-
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Anne sütü alanlarla, almayanlar›n EOM prevelans› (%).

Tart›ﬂma
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Sigara duman›na maruz kalan ve kalmayanlar›n EOM
prevalans› (%).

kayesi negatif olan 81 kiﬂide B tipi timpanogram
%16.04, C2 tipi %4.93 olarak saptanm›ﬂt›r (ﬁekil 5).
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Allerji hikayesi olanlarla, olmayanlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› (%).
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Ailede otitis media (OM) hikayesi olanlarla, olmayanlar›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas› (%).

Allerji hikayesi pozitif olan 36 çocu¤un B tipi
timpanogram› %29.16, C2 tipi %9.72, negatif olan
64 çocu¤un B tipi %14.06, C2 tipi %5.46 olarak saptanm›ﬂt›r (ﬁekil 6).
Çal›ﬂmam›zda çocuklar›n %90’› 3 aydan daha
fazla ve çocuklar›n %50’sinden fazlas› 6 aydan daha çok bir zaman anne sütü alm›ﬂlard›r. Sadece bir
çocuk anne sütü almam›ﬂt›r. 3 aydan daha az, 3-6
ay ve 6 aydan daha fazla anne sütü alan gruplar›n
aras›nda anlaml› bir fark bulunmam›ﬂt›r (ﬁekil 7).

Araﬂt›rmac›lar›n ço¤u otitis media (OM), tekrarlayan OM ve efüzyonlu otitis median›n (EOM) kreﬂte yaﬂayan çocuklarda önemli derecede fazla oldu¤unu belirtmiﬂlerdir.2-6
Günlük bak›m üniteleri enfeksiyon ajanlar›n›n
taﬂ›nmas› için uygun ortamlard›r. Bu ajanlar›n taﬂ›nmas› sonucu OM dahil olmak üzere solunum yolu
enfeksiyonlar› ortaya ç›kabilir. Tuba östaki disfonksiyonu; negatif bas›nç prevalans› (NBP) geliﬂimi ve
EOM’nin ortaya ç›k›ﬂ›nda çok önemli bir faktördür.7
Bunun için NBP ve EOM birbirinden ayr› iki problem olarak düﬂünülmemeli ve bütün çal›ﬂmalarda
birlikte ele al›nmal›d›r.
Çal›ﬂmam›zda toplam 200 kulakta yap›lan timpanometrik de¤erlendirme sonucu B tipi timpanogram %19.5, C2 tipi timpanogram %7 oran›nda bulunmuﬂtur.
Çocuklar›n herhangi bir otolojik ﬂikayetlerinin
olmamas› dikkate al›narak %20 civar›nda EOM ve
%7 civar›nda NBP prevalans›, toplu halde yaﬂayan
çocuklarda asemptomatik EOM ve NBP’nin ne derece yayg›n oldu¤unu göstermektedir. Ayr›ca çal›ﬂma zaman›n›n yaz aylar›nda olmas› dikkate al›n›rsa
üst solunum yolu enfeksiyonlar›n›n yayg›n oldu¤u
k›ﬂ aylar›nda bu problemin daha da ciddi boyutlara
eriﬂece¤i bir gerçektir. Ülkemizde yap›lan bir çal›ﬂmada 3-6 yaﬂ okul öncesi prevalans %13.8 olarak
saptanm›ﬂt›r.8
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Çal›ﬂmam›zda k›z, erkek aras›nda EOM prevalans› aç›s›ndan belirgin bir fark bulunmam›ﬂt›r. NBP
için k›z çocuklarda oran %5.88 iken, erkek çocuklarda %8.16 olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.
Daha erken yaﬂta ilk otit epizodu geçirenler, daha geç yaﬂta ilk otit epizodu geçirenlere göre kal›c›
orta kulak efüzyonu bak›m›ndan daha yüksek risk
alt›ndad›rlar.9,10 Burada altta yatan neden tuba östakinin anatomik, fizyolojik ve immunolojik disfonksiyonu olabilir. Ayr›ca nazofarenksin anatomik
özellikleri ve orta kulak mukozas›n›n immunolojik
matüritesi önemli olabilir.11
Yaﬂ ve EOM aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›ran çal›ﬂmalara göre OM insidans ve prevalans› okul öncesi y›llarda zirveye ulaﬂ›r, daha sonra yaﬂ büyüdükçe azal›r.12,13 Bu zirvenin en çok yaﬂam›n 2. y›l›nda oldu¤u düﬂünülür.9 OM ile yaﬂ aras›ndaki ters orant› yenido¤an ve erken yaﬂtaki çocuklar›n solunum yolu
enfeksiyonlar›na karﬂ› daha çok risk taﬂ›mas›, immün yetmezlik ve tuban›n durumuna ba¤lanabilir.
Çal›ﬂmam›zda ﬁekil 3’te görüldü¤ü gibi, yaﬂ artt›kça EOM prevalans›nda bariz bir düﬂüﬂ görülmektedir. B tipi timpanogram 3 yaﬂ›nda çocuklarda
%33.33 iken, 4 yaﬂ›ndaki çocuklarda %20, 5 yaﬂ›nda %11.36 ve 6 yaﬂ›nda %0’a inmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde
çocuk yaﬂ› büyüdükce NBP’nin azald›¤› gözlenmektedir. C2 tipi timpanogram 3 yaﬂ›ndaki çocuklarda %8.33 iken, 4 yaﬂ›nda %6.66, 5 yaﬂ›nda %6.81
olmuﬂ ve 6 yaﬂ›ndaki çocuklarda %4.76’ya inmiﬂtir.
Rasmussen ve ark. ailenin tütün içimi ile EOM
riski aras›nda bir iliﬂki bulunmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir.14 Kramer ve ark. evde günde 2 paket sigara içen
kiﬂi varsa bu evde persistan orta kulak efüzyon riskinin 3 kat, 3 paketten fazla sigara içilirse riskin 4
kat artt›¤›n› ortaya koymuﬂlard›r.15
Çal›ﬂmam›zda sigara duman›na maruz kalan 58
çocuk ve maruz kalmayan 42 çocu¤un durumu ele
al›nm›ﬂt›r. Sigara duman›na maruz kalanlarda B tipi
timpanogram %24.13 iken, ailelerinde tütün kullan›lmayan çocuklarda %13.09 olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu da ailede sigara içiminin çocuk sa¤l›¤› üzerine etkisini ortaya koymaktad›r.
Birçok çal›ﬂmada OM, tekrarlayan OM ve
EOM’nin ailevi yatk›nl›¤› bildirilmiﬂtir.2,13,15 Bu yatk›nl›k ortak genler, çevre veya her ikisinden kaynaklanabilir.
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Çal›ﬂmam›zda anne, baba ve kardeﬂlerde OM hikayesi olan ve olmayan çocuklar›n aras›ndaki fark
ele al›nm›ﬂt›r. Aile hikayesi pozitif olan 19 kiﬂide B
tipi timpanogram %34.12, C2 tipi %15.78 iken, aile
hikayesi negatif olan 81 kiﬂide B tipi timpanogram
%16.04, C2 tipi %4.93 olarak saptanm›ﬂt›r. Otitis
media hikayesi olan ailelerin çocuklar›nda EOM
prevalans›n›n yaklaﬂ›k 2 kat, NBP prevalans›n›n 4
kat fazla oldu¤u görülmektedir.
Allerjinin EOM’de etkili olup olmad›¤› tart›ﬂmal›d›r. Ancak bilimsel çal›ﬂmalar›n ço¤u allerjinin çok
etkili olmad›¤›n› gösteriyor. Teele ve ark., yapt›klar› çal›ﬂmalarda kiﬂisel ve ailesel allerjisi olan çocuklarda EOM ve rekürren OM insidans›nda bir art›ﬂ olmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir.13 Baz› çal›ﬂmalarda EOM’li
çocuklarda %25-35 oranda allerji saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda allerji hikayesi pozitif olan 36 çocu¤un
B tipi timpanogram› %29.16, C2 tipi %9.72, hikayesi negatif olan 64 çocu¤un B tipi %14.06, C2 tipi
%5.46 olarak saptanm›ﬂt›r.
Anne sütü ile beslenmenin OM’den korunma
sa¤lad›¤› bir çok çal›ﬂmada gösterilmiﬂtir.12,16-18 Büyük bir prospektif çal›ﬂmada anne sütü ile beslenmenin EOM'n›n süresinin k›salt›lmas›n› sa¤lad›¤›n›
ortaya koymuﬂtur.13
Çal›ﬂmam›zda çocuklar›n %90’› 3 aydan daha
fazla ve çocuklar›n %50’sinden fazlas› 6 aydan daha çok bir zaman anne sütü alm›ﬂlard›r. Sadece bir
çocuk anne sütü almam›ﬂt›r. 3 aydan daha az, 3-6
ay ve 6 aydan daha fazla anne sütü alan gruplar›n
aras›nda anlaml› bir fark bulunmam›ﬂt›r.

Sonuç
Çal›ﬂmam›zda çocuklar›n hiçbir otolojik ﬂikayetleri yokken %19.5 oran›nda EOM ve %7 oran›nda
NBP saptanm›ﬂt›r.
Yaﬂ artt›kca EOM ve NBP s›kl›¤›n›n azald›¤›, pasif sigara içiminin EOM prevalans›n› art›rd›¤›n›, otitis media hikayesi olan ailelerin çocuklar›nda EOM
ve NBP’nin di¤er çocuklara göre daha fazla oldu¤u,
allerji hikayesi olan ailelerin çocuklar›nda EOM ve
NBP’nin daha s›k görüldü¤ü ortaya ç›km›ﬂt›r. De¤iﬂik süre anne sütü ile beslenen gruplar aras›nda
EOM ve NBP prevalans› bak›m›ndan belirgin bir
fark saptanmam›ﬂt›r.
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