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Chronic Otitis Media

Özet

This study was done by examining the biopsy materials in the
Histology-Embryology Department under light and electron
microscopy, that were taken from a total of 27 patients, 19 females and 8 males with an age range of 10 to 61 years, who
were operated because of chronic otitis media in University of
Istanbul Cerrahpaﬂa Medical Faculty Otolaryngology Department.

Bu çal›ﬂma ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi KulakBurun-Bo¤az Anabilim Dal›’nda kronik otitis media nedeni ile
kulak cerrahisi uygulanan ve yaﬂlar› 10-61 aras›nda de¤iﬂen 19'
u kad›n, 8’i erkek toplam 27 hastadan orta kulak ve mastoid
mukozalar›n›n de¤iﬂik bölgelerinden al›nan biyopsi materyalinin Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dal›’nda ›ﬂ›k ve elektron
mikroskobik incelenmesi ile yap›lm›ﬂt›r.

Besides common findings like cholesteatoma and metaplasia
observed in majority of the cases, various specific histopathologic structural changes like development of abnormal cilia,
intracellular canals and presence of neoplastic areas were also
recorded.

Ultrastrüktürel olarak vakalar›n ço¤unda gözlenen kolesteatom ve metaplazi gibi ortak bulgular›n saptanmas› d›ﬂ›nda,
anormal silya oluﬂumlar›, hücre içi kanal oluﬂumu ve neoplastik
alanlar›n gözlenmesi gibi vakalara özel çeﬂitli histopatolojik yap›lar da tespit edilmiﬂtir.
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Kronik otitis median›n (KOM) histopatolojisi
hastal›¤›n etyolojisine, tedavi biçimine, saha ve çevreye ait etkenlere ba¤l› olarak de¤iﬂik biçimlerde
görülebilir. Literatürde kronik otitis mediay› de¤iﬂik
yönlerden inceleyen çok say›da yay›n mevcuttur.
Biz bu çal›ﬂmam›zda kronik otitis mediada orta
kulak mukozas›ndaki de¤iﬂiklikleri de¤erlendirmek
amac›yla, opere edilen KOM’lu olgular›n orta kulak
mukozas›n› ultrastürktürel olarak inceledik ve bu
histopatolojik de¤iﬂiklikleri benzer çal›ﬂmalarla karﬂ›laﬂt›rd›k.

Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Mukozas›n›n Ultrastrüktürel ‹ncelenmesi

Gereç ve Yöntem
Bu çal›ﬂma ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p
Fakültesi Kulak-Burun-Bo¤az Anabilim Dal›’nda
6.6.94 - 30.12.95 tarihleri aras›nda KOM teﬂhisi ile
kulak cerrahisi uygulanan, yaﬂlar› 10-61 aras›nda
de¤iﬂen 19' u kad›n, 8’i erkek toplam 27 olgudan
al›nan biyopsi materyalinin Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dal›’nda ›ﬂ›k ve elektron mikroskopik incelenmesi ile yap›lm›ﬂt›r.
Sistemik Kulak-Burun-Bo¤az muayeneleri ile laboratuar, odiolojik ve radyolojik tetkikleri yap›lan
olgular›n 9’una radikal mastoidektomi, 3’üne modifiye radikal mastoidektomi, 9’una combined approach timpanoplasti ve 6’s›na combined approach
timpanoplasti + ossiküler rekonstrüksiyon (double
holl) uyguland›.

yand›lar. Boyanan ince kesitler Carl Zeiss EM 10
elektron mikroskobunda incelenerek foto¤rafland›lar.

Bulgular
Çal›ﬂmam›zda olgular›n makroskopik patolojik
bulgular› Tablo 1’de verilmiﬂtir. Bu tabloda görüldü¤ü gibi en fazla görülen makroskopik patoloji, granülasyon dokusudur. Olgular›n kulak ak›nt› süresi
ile orta kulaktaki patolojik oluﬂumlar›n varl›¤› aras›ndaki da¤›l›m› Tablo 2’de gösterilmiﬂtir. Timpanik
membran perforasyon tiplerine göre orta kulakta görülen patolojilerin da¤›l›m› ise Tablo 3’de verilmiﬂtir.
Tablo 1. Hastalar›n ameliyat bulgular›.

Çal›ﬂmam›z iki aﬂamada gerçekleﬂmiﬂtir.

Makroskopik patolojik bulgular

Olgu say›s›

%

A) Biyopsi materyalinin al›nmas›:

Granülasyon dokusu
Granülasyon + Kolesteatom
Polip + Kolesteatom
Kolesteatom
Polip
Polip + Kolesteatom
Granülasyon + Polip + Kolesteatom
Hiperplazik mukoza

9
3
3
2
2
1
3
4

33.4
11.1
11.1
7.4
7.4
3.7
11.1
14.8

Toplam

27

100

Genel anestezi alt›nda kulak ameliyat› yap›lan
hastalar›n orta kulak ve mastoid mukozalar›n›n de¤iﬂik bölgelerinden (7 hastan›n mastoid antrum mukozas›ndan, 8 hastan›n aditus ad antrum mukozas›ndan, 2 hastan›n posterior epitimpanum mukozas›ndan, 5 hastan›n promontorium mukozas›ndan, 3
hastan›n hipotimpanum mukozas›ndan ve 2 hastan›n östaki a¤z› mukozas›ndan) mümkün oldu¤u kadar geniﬂ bir parça, ince forsepsle striping yap›larak
biyopsi materyali al›nd›.
B) Biyopsi materyalinin tespiti ve morfolojik olarak incelenmesi için haz›rlanmas›:
Elektron mikroskopik incelemeler için, orta kulaktan al›nan biyopsi materyalleri yaklaﬂ›k 1
mm3’lük parçalar ﬂeklinde, derhal milloning fosfat
tamponu (pH 7.3) ile haz›rlanm›ﬂ %2.5’luk glutaraldehit solüsyonu içine al›narak birinci fiksasyona tabi tutuldular. Daha sonra ayn› tampon ile haz›rlanan %1’lik osmium tetroksit ile ikinci fiksasyon uyguland›. Tespit sonras›, yükselen etilalkol serilerinden geçirilerek dehidratasyona u¤rat›lan doku parçalar› propilen oksit ara maddesi kulland›ktan sonra araldit gömme ortam›na al›nd›lar. Ultramikrotomda al›nan yar› ince kesitler toluidin mavisi ile boyanarak ilgili doku incelendi ve ince kesit al›nacak
alanlar tespit edildi. Bundan sonra 400-600 Angström kal›nl›¤›nda kesilen ince kesitler bak›r gridler
üzerine al›nd›lar ve kontrast› artt›rmak amac› ile önce üranil asetat ile daha sonra kurﬂun sitrat ile bo-

Tablo 2. Kulak ak›nt›s› süresi ile orta kulaktaki patolojik oluﬂumlar›n
aras›ndaki iliﬂki.
Kulak ak›nt› Hiperplastik Granülasyon Polip Kolesteatom Olgu
süresi
mukoza
dokusu
1-5 y›l
6-10 y›l
11-15 y›l
16-35 y›l

8
8
6
5

6
5
4
3

2
2
2
3

4
1
2
2

8
8
6
5

Tablo 3. Timpanik membran perforasyonlar› ile orta kulak
mukozas›ndaki patolojik bulgular aras›ndaki iliﬂki.
Olgu Perforasyon Hiperplastik
say›s›
mukoza
tipi

Kolesteatom Polip Granülasyon

9
5
3
6
4

Santral
Marjinal
Subtotal
Total
Fausse

7
5
3
5
4

–
4
–
2
1

–
2
2
4
–

7
5
2
4
4

27

Toplam

24

7

8

22
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Bu tabloda da görüldü¤ü gibi kolesteatom en çok
marjinal tip perforasyonda görülmektedir. Tüm perforasyon tiplerinde hiperplastik mukoza ve granülasyon mutlaka saptanm›ﬂt›r.
Mikroskopik bulgular
Iﬂ›k mikroskopik bulgular:
KOM’lu hastalar›n orta kulak mukozas›ndan al›nan biyopsi materyallerinin ›ﬂ›k mikroskopik incelenmesinde kolesteatom rastlanan üç vakada ›ﬂ›k
mikroskopisi düzeyinde mukozada kolesterin kristallerinden zengin alanlar tespit edildi. ‹ki vakada
tipik kistik dejenerasyon bulgular› gözlendi (Resim
1). Üç vakada orta kulak mukozas› yüzey epitelinde skuamöz metaplazi, keratinize epitel hücrelerinde belirgin olarak art›ﬂ gözlendi (Resim 2). Orta kulak mukozas›nda psödostratifiye epiteldeki skuamöz metaplazi ile birlikte, subepitelyal infiltrasyon, inflamatuar hücreler tesbit edildi . ‹ki vakada
psödostratifiye kolumnar epitel tabakalar›n›n çok
fazla girinti ç›k›nt› yapt›¤› ve yer yer müköz glandlar›n oluﬂtu¤u gözlendi (Resim 3).

Resim 1.

Tipik kistik dejenerasyon bulgular›.

Elektron mikroskopik bulgular:
KOM’lu vakalar›n orta kulak mukozas›nda ›ﬂ›k
mikroskoplar›nda da gözlenen kolesteatom bulgular› ultrastrüktürel olarak da saptand›. Bu vakalarda
subepitelyal fibröz dokuda art›ﬂ gözlendi. KOM'lu
orta kulak biyopsi parçalar›n›n epitel yüzünde silya
içeren epitel hücreleri ve salg› hücreleri (goblet
hücreleri) düzensiz yer alm›ﬂ ve hücreler aras› alanda geniﬂlemeler dikkat çekici ﬂekilde gözlendi (Resim 4). Sekretuar hücreler de lümene bakan yüzey276

Resim 2.

Orta kulak mukozas› yüzey epitelinde skuamöz metaplazi,
keratinize epitel hücrelerinde belirgin art›ﬂ.

Resim 3.

Psödostratifiye kolumnar epitel tabakalar›n›n çok fazla girinti ve ç›k›nt› yapt›¤› ve yer yer müköz glandlar›n
oluﬂumu.

de k›sa profilli mikrovilli uzant›lar› ve salg› granülleri ile dolu sitoplazmaya sahip idi. Yer yer salg›lama yapan goblet hücrelerinde salg› materyali büyük bir sitoplazma bölümüyle birlikte lümene at›lm›ﬂ olarak gözlendi. Silya içeren hücrelerde ise sitoplazma çok miktarda mitokondrialar ve lümene
uzanan 9+2 yap›s›nda silyalar içermekte idi (Resim
5). Silyalar epitel çizgisinde baz› hücrelerde az say›da gözükürken baz› hücrelerde yo¤un olarak gözlendiler. Bir grup KOM'lu vakada ise neoplastik kanal oluﬂumlar› gözlendi.
Bu neoplastik kanallar›n mikrovilli içeren epitel
hücreleri ile çevrili olduklar› ve bu hücrelerin sitoplazmalar›nda salg› granülleri içermediklerinden henüz sekresyon ile iliﬂkileri olmad›klar› saptand›. Bu

Türk Otolarengoloji Arﬂivi / Turkish Archives of Otolaryngology, Cilt / Volume 39, Say› / Number 4, 2001

Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Mukozas›n›n Ultrastrüktürel ‹ncelenmesi

elektron yo¤unlu¤u az olan salg› materyali ile dolu
veziküller içeren hücreler idi (Resim 6). Yine skuamöz epitel metaplazili bir vakada, epitel hücresi
içinde intrasitoplazmik kanal oluﬂumu gözlendi.
Hemen tüm vakalarda ba¤ dokusu içinde ba¤ dokusu elemanlar› d›ﬂ›nda çok say›da plazma hücreleri ve mast hücreleri ile lökosit infiltrasyonu gözlendi. KOM’lu hastalar›n östaki tüpü bölgesinden al›nan mukoza biyopsilerinde ise lümene uzanan sitoplazmik ç›k›nt›lar içinde birden fazla silya yap›s›n› bir arada içeren anormal silya oluﬂumlar› saptand›.

Tart›ﬂma

vakalarda ayn› zamanda stromada yer yer geniﬂ kanama odaklar› gözlendi.

Çeﬂitli kaynaklarda otitis mediadaki patolojik
de¤iﬂiklikler; mukoza ödemi, granülasyon dokusu,
kolesteatom, kemik de¤iﬂiklikleri, fibrozis, epitelyal
metaplazi, timpanoskleroz, fibroskleroz, mastoid
skleroz ve kolesterol granüloma ﬂeklinde belirtilmiﬂtir.1-4 Olgular›m›zda bu patolojilerin hemen hepsi görülmüﬂtür.

KOM’lu hasta gruplar›ndan skuamöz metaplazi
gösteren vakalar›n orta kulak mukozas›nda ayr›ca
yo¤un olarak sitoplazmalar›nda sitoplazmik tonofilamentler içeren epitel hücreleri gözlendi. Bu
vakalarda dikkati çeken bir di¤er bulgu ise sitoplazmalar›nda yo¤un sitoplazmik filamentler ile birlikte

Daha önce yap›lan çal›ﬂmalarda, primer patoloji
olarak %49 granülasyon dokusu, %20 kolesteatom
ve %5.5 kolesterin granülomas› bildirilmiﬂtir.5 Çal›ﬂmam›zda ise 17 olguda (%62.9) granülasyon dokusu, 9 olguda (%33) kolesteatom ve bir olguda
(%3.7) neoplastik oluﬂum gözlendi. Orta kulak mu-

Resim 4.

Silya içeren epitel hücreleri, düzensiz yer alm›ﬂ salg›
hücreleri (goblet hücreleri) ve hücreler aras› alanda
geniﬂlemeler.

Resim 6.
Resim 5.

Sekretuar hücrelerde lümene bakan yüzeyde k›sa profilli
mikrovilli uzant›lar› ve salg› granülleri ile dolu sitoplazma.

Sitoplazmalar›nda yo¤un sitoplazmik filamentler ile birlikte elektron yo¤unlu¤u az olan salg› materyali ile dolu
veziküller içeren hücreler.
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kozas›nda çok katl› yass› epitel, granülasyon dokusu, subepitelyal ba¤ dokusunda art›ﬂ ile birlikte enflamatuar hücrelerde art›ﬂ ve kolesteatom saptand›.
Orta kulak mukozas›n›n bazalinde bulunan hücrelerin fonksiyonel önemleri tam olarak bilinmiyor.
Bazal hücrelerinin trakea epitelinde silli veya sekretuar hücrelere dönüﬂtü¤ünü bildirilmiﬂtir.6 Çal›ﬂmam›zda da bazaldeki hücrelerin salg› hücresine dönüﬂtü¤ünü gösteren ve ayr›ca yer yer bazal membran ile iliﬂkisi devam eden epitel hücreleri d›ﬂ›nda
çok say›da sitoplazmik uzant›lar içeren ve bu uzant›lar ile birbirleriyle iliﬂki kuran epitel hücreleri saptanm›ﬂt›r.
KOM’da en belirgin de¤iﬂiklik, epitel hücreleri
ile sekresyon aktivitesindeki art›ﬂ›n iﬂareti olarak
goblet hücrelerinin yan yana dizildikleri dikkati çeker.7 Çal›ﬂmam›zda da KOM’lu olgular›n orta kulak
mukozas›nda çok say›da goblet hücresini salg› meteryali ile dolu olarak ayr›ca salg›lama an›nda ultrastrüktürel olarak gözledik.
Normal orta kulak örtüsünde, mukozan›n sekretuar elementlerden yoksun oldu¤u, hiç gland ve
goblet hücresi içermedi¤i bildirilmiﬂtir.6 Hentzer ve
ark. granüllerin, sekresyonun delili oldu¤unu, çünkü bu granüllerin silyal› hücrelerde asla görülmediklerini aç›klam›ﬂlard›r.8 Çal›ﬂmam›zda ise iki vakada dejenere epitel bölgesinde sekresyon yapan
goblet hücreleri saptad›k. Ayr›ca sitoplazmada hem
tonofilamentler hem de salg› granülleri içeren hücrelere rastland› ve bunlar›n dönüﬂüm halindeki bir
epitel hücresi veya mikst hücre olabilece¤i düﬂünüldü.
Elektron mikroskopu ile yap›lan çal›ﬂmalarda
kobay timpanik bulla ve östaki tüpü aras›ndaki bölgede silyal› kolumnar hücreler görüldü¤ünü bildirilmiﬂtir.6 Biz de vakalar›m›zda orta kulak mukozas›nda silyal› hücreler, goblet hücreleri ve k›sa profilli
mikroviller içeren epitel hücreleri saptad›k. Bu bulgular da terminal bronﬂiolde oldu¤u gibi, orta kulak epitel örtüsünün de ayn› histolojik geçiﬂ özelli¤ini sergiledi¤ini göstermektedir. KOM’lu orta kulak
mukozas›nda subepitelyal mesafede lenfosit, plazma hücreleri, makrofajlar gibi iltihabi hücrelerin ve
nötrofillerin varl›¤› bildirilmiﬂtir.9 Çal›ﬂmam›zda ço¤u olguda subepitelyal alandaki stromada tipik olarak fibroblastlar gözlendi. Ayr›ca belirgin olarak
278

çok say›da mast hücresi, plazma hücresi, lökositler
ve makrofajlar saptand›. Bu enflamasyon belirtilerine ilaveten hemorajik alanlar içeren olgular tespit
edildi.
KOM’un dejeneratif döneminde müköz bezler
dejenere olurlar. Dejenerasyonun ilk semptomu
sekresyonun azalmas› ve mukusun tubulun uç k›sm›nda toplanmas›d›r. Lümen yavaﬂ yavaﬂ mukus ile
dolmaya baﬂlar ve kanal geniﬂler.7 Biz de olgular›m›zda glandlarda kistik dilatasyon ve gland epitelinde skuamöz metaplazi ve kistik yap›lar saptad›k.
Olgular›n %33’ünde kolesteatom saptand›. Bu
olgular içinde konjenital kolesteatomu düﬂündürecek hiçbir bulgu saptanmam›ﬂt›r. Orta kulak epitelinin skuamöz metaplazisi kolesteatom nedeni olarak belirtilmiﬂtir.10 Araﬂt›rmam›zda kolesteatomlu olgularda orta kulak mukozas›nda skuamöz metaplazi %22 oran›nda saptanm›ﬂt›r. Ancak kolesteatomsuz olgularda da skuamöz metaplazi oldu¤u görülmüﬂtür.
Meyerhoff ve Paparella’n›n daha önceki çal›ﬂmalar›nda oldu¤u gibi ekstrasellüler kolesterol kristal
kümeleri bizim çal›ﬂmam›zda da ›ﬂ›k ve elektron
mikroskopik olarak saptanm›ﬂt›r.5

Sonuç
Bu çal›ﬂma ile KOM’lu hastalar›n orta kulak mukozas›ndan al›nan biyopsilerin ultrastrüktürel aç›dan histopatolojisi literatürdeki benzer di¤er çal›ﬂmalar›n sonuçlar› ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Ultrastrüktürel olarak vakalar›n ço¤unda gözlenen kolesteatom ve metaplazi gibi ortak bulgular›n
saptanmas› d›ﬂ›nda, anormal silya oluﬂumlar›, hücre içi kanal oluﬂumu ve neoplastik alanlar›n gözlenmesi gibi vakalara özel çeﬂitli histopatolojik yap›lar
da tespit edilmiﬂtir.
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