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Özet

Amaç: Bilateral kronik otitis medialı hastalarda uygulanan tim-
panoplasti ameliyatlarında greft materyallerine göre zar iyilefl-
me oranının de¤erlendirilmesi.  

Yöntem: ‹zmir Atatürk E¤itim ve Arafltırma Hastanesi 1. KBB
Klini¤i’nde 2003-2007 yılları arasında bilateral kronik otitis
media tanısıyla timpanoplasti ameliyatı yapılan ve perikondri-
umlu kıkırdak ada grefti ve temporal adale fasyasının greft ma-
teryali olarak kullanıldı¤ı 58 hasta retrospektif olarak incelen-
di. Postoperatif kulak zarı iyileflme yüzdeleri de¤erlendirildi.    

Bulgular: Bilateral kronik otitis media tanısıyla opere edilen 19
erkek (%32.8), 39 kadın (%67.2) toplam 58 hasta çalıflmaya
dahil edildi. Hastalardan 38 (%65.5) tanesinde temporal adale
fasyası, 20 (%34.5) tanesinde perikondriumlu kıkırdak ada gref-
ti kullanıldı. Hastalar ortalama 39 ay (12-64) takip edildi. Greft
materyali olarak temporal adale fasyası kullanılan grupta posto-
peratif muayenede 25 (%65.8) hastada timpanik membran
sa¤lam izlenirken, 13 (%34.2) hastada timpanik membran per-
foreydi. Perikondriumlu kıkırdak ada grefti kullanılan grupta ise
postoperatif tüm kulak zarlarının sa¤lam oldu¤u tespit edildi.

Sonuç: Kronik otitis mediada bilateral hastalıkta timpanoplasti
baflarısının tek taraflı hastalı¤a göre daha düflük oldu¤unu
gösteren çalıflmalar vardır. Bu çalıflmada bilateral hasta olan
kulaklarda iki greft materyalinin karflılafltırılması planlandı. So-
nuçlar yüksek riskli ameliyatlarda daha baflarılı oldu¤u bildirilen
perikondriumlu kıkırdak ada greftinin, bilateral hastalıkta
sıklıkla kullanılan temporal adale fasyasından daha baflarılı ol-
du¤unu göstermekle birlikte olgu sayılarının arttırılarak uzun
dönem takiplerinin yapılması gerekmektedir.
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Girifl

Bilateral kronik otitis medial› hastalarda uygula-

nan timpanoplasti ameliyatlar›nda greft materyalle-

rine göre zar iyileflme oran›n›n de¤erlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem 

‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 1.

KBB Klini¤i’nde 2003–2007 y›llar› aras›nda bilateral

kronik otitis media tan›s›yla timpanoplasti ameliya-

t› yap›lan ve k›k›rdak ada grefti ve temporal adale

fasyas›n›n greft materyali olarak kullan›ld›¤› 58 ol-

gu retrospektif olarak incelendi. Postoperatif kulak

zar› iyileflme oranlar› de¤erlendirildi.

Bulgular

Bilateral kronik otitis media tan›s›yla opere edi-

len 19 erkek (%32.8), 39 kad›n (%67.2) toplam 58

hasta çal›flmaya dahil edildi. Hastalardan 38

(%65.5)’inde temporal adale fasyas›, 20’sinde

(%34.5) k›k›rdak ada grefti kullan›ld›. Hastalar orta-

lama 39 ay (12-64) takip edildi. Olgular›n 42’si

(%72.4) sigara kullanm›yordu, 16’s› (%27.6) ise siga-

ra ba¤›ml›s›yd›. K›rkalt› (%79.4) olguya Tip I, 6

(%10.3) olguya Tip II, 4 (%6.9) olguya Tip III, 2

(%3.4) olguya da kademeli timpanoplasti yap›ld›.

Greft materyali seçimi cerrah›n tercihine göre belir-
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lendi Greft materyali olarak temporal adale fasyas›

kullan›lan grupta postoperatif muayenede 25

(%65.8) hastada timpanik membran sa¤lam izlenir-

ken, 13 (%34.2) hastada timpanik membran perfo-

reydi (Tablo 1). K›k›rdak ada grefti kullan›lan grup-

ta ise postoperatif tüm kulak zarlar›n›n sa¤lam ol-

du¤u tespit edildi. ‹ki grubun zar iyileflme oranlar›

aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulundu

(p=0.02).

Tart›flma

Baflar›l› timpanoplastide amaç sa¤l›kl› muko-

zayla kapl› bir orta kulak ve sa¤lam bir kulak zar›

elde etmek ve iflitme rekonstrüksiyonunu sa¤la-

makt›r.1 Timpanoplastide en s›k kullan›lan greft

materyalleri temporal adale fasyas›, ya¤, perikon-

drium ve k›k›rdakt›r.2 K›k›rda¤›n orta kulak cerra-

hisinde kullan›m› yeni bir konsept olmamakla bir-

likte y›llarca sadece retraksiyon ceplerinin tami-

rinde kullan›lm›flt›r.3 Timpanoplastide revizyon

cerrahiler, marjinal perforasyonlar, ameliyat s›ra-

s›nda akan kulaklar, perforasyonun %50’den bü-

yük oldu¤u olgular ve bilateral perforasyonlar

yüksek riskli kabul edilir.3,4 Bu çal›flmada yüksek

riskli kabul edilen bilateral perforasyonlu olgular-

da klini¤imizde klasik olarak kullan›lan temporal

adale fasyas› ve son y›llarda kullan›m s›kl›¤› artan

k›k›rdak ada grefti timpan membran iyileflmesi

aç›s›ndan karfl›laflt›r›ld›.

Temporal adale fasyas› kolay elde edilebilir ol-

mas›, istenilen boyutta haz›rlanabilmesi ve kal›nl›-

¤›n›n timpan membran kal›nl›¤›na yak›n olmas›yla

avantajl›d›r. Fakat temporal adale fasyas› ile erken

dönem sonuçlar tatminkar iken uzun dönemde ba-

flar›s›zl›klar olabilir. Atrofik skarla birlikte peforas-

yonlar olabilece¤i gibi, östaki tüpü disfonksiyonu-

na ba¤l› adeziv retraksiyon ceplerinin oluflumu ile

fasyada atrofi geliflebilir.5 Bu nedenle yüksek riskli

perforasyonlarda kullan›m› tart›flmal›d›r. Aidonis

ve ark. çal›flmas›nda k›k›rdak greftle yap›lan timpa-

noplastide kulak zar› iyileflme oran› %98.4 olarak

bildirilmifltir. Atelektezi, total perforasyon, kronik

östaki disfonksiyonu, baflar›s›z timpanoplasti öy-

küsü ve kolesteatomlu olgularda temporal adale

fasyas› ile yap›lan timpanoplastilerde baflar›s›zl›k

oran› yüksektir. Sigara içenlerde bu oran daha da

fazlad›r. Bu çal›flmaya göre k›k›rdak timpanoplasti

bu tür olgular için uygun bir seçenektir.6 Çal›flma-

m›zda bilateral perforasyonu olan olgularda kulak

zar› iyileflmesi aç›s›ndan k›k›rdak ada grefti tempo-

ral adale fasyas›ndan daha baflar›l› bulundu. ‹ki

grup aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› idi

(p=0.02). 

Bilateral perforasyonlarda östaki disfonksiyo-

nu, baflar›s›zl›¤›n önemli bir nedenidir. Çeflitli çal›fl-

malarda bilateralitenin greft tutmas›na olumsuz et-

kisi bildirildi¤inden bu parametre kan›m›zca öngö-

rülebilir bir negatif prognostik indekstir. Bu ne-

denle bu çal›flmada da gösterildi¤i gibi bu olumsuz

etkiyi bertaraf etmek üzere k›k›rdak temporal ada-

le fasyas›na göre baflar›y› artt›ran bir unsur olarak

öne ç›km›flt›r. 
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Greft Sa¤lam Perfore Toplam

Temporal adale fasyas› 25 (%65.8) 13 (%34.2) 38

K›k›rdak ada greft 20 (%100) 0 (%0) 20

Tablo 1. Greft materyallerine göre postoperatif timpanik membran
iyileflme yüzdeleri
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