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ÖZ 

Giriş: Ekstrakorporeal dolaşım ile gerçekleştirilen açık kalp cerrahisini takiben gelişen işitme kaybı nadir olarak 
bildirilen bir komplikasyondur. Patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı açık kalp cerrahisi 
geçiren hastalarda oluşabilecek olası işitme kayıplarını tespit etmek amacıyla preoperatif ve postoperatif pür ton 
odiometri ölçümü sonuçlarını karşılaştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Temmuz 2016- Mayıs 2017 tarihleri arasında açık kalp ameliyatı geçiren 21 hastada ameliyat 
öncesi ve sonrası pür ton odyometri testi 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 KHz'de gerçekleştirildi. Ölçümler operasyondan 
önce hazırlık döneminde ve postoperatif olarak genel durum stabilizasyonu sağlandıktan sonra iki kez yapıldı.  

Bulgular: Çalışmaya 21 hasta dahil edildi. Bir hasta ameliyat sonrası erken dönemde kaybedildiği için analize 
alınmadı. Analizde yer alan 20 hastanın yaş ortalaması 60.7±7.7 (min: 46, max: 76) olarak bulundu. Hastaların 
4’ü (%20) kadın ve 16’sı (% 80) erkekti. Hastaların ameliyat öncesi 0.5, 1, 2, 4 KHz frekanslarındaki saf ses orta-
lamaları (PTA) sağ kulakta 23.0±11.0 dB ve sol kulakta 26.3±13.0 dB olarak saptandı. Tüm hastalarda ameliyat 
sonrası PTA sağ kulakta 24.5±7.7 dB ve sol kulakta 28.8±15.0 dB olarak saptandı. (Sırası ile p=0.728, %95CI: -
6.8-4.8 dB ve p=0.614, %95 CI: -9.7-5.8). Ameliyat öncesi 5 sağ kulakta (%25) hastada PTA 25 dB ve üzerinde 
saptanırken ameliyat sonrasında bu hastaların oranı % 40’a (n=8) yükselmiştir (p=0.375) Sol kulakta PTA 25 dB 
ve üzerinde olan hasta sayısı ameliyat öncesinde 8 (%40) ve ameliyat sonrasında 12 (%60) olarak bulunmuştur 
(p=0.219). Sol kulakta ameliyat öncesi 8 KHz de işitme eşiği 41.7±23.1 dB ve ameliyat sonrasında 53.5±23.3 dB 
olarak saptanmış olup işitme eşiği anlamlı olarak artmıştır (p=0.001, %95 CI: 20.2-3.2 dB). Diğer frekanslarda 
ameliyat öncesi ve sonrası işitme eşiklerinde anlamlı fark saptanmamıştır. 

Sonuç: Çalışmamızda açık kalp ameliyatı sonrasında işitme kaybı gözlenmemiştir. Bu durum gelişen ameliyat 
tekniklerinin hemodinamik stabilizasyonu sağladığını ve nörokognitif fonksiyonları bozmadığını düşündürmektedir.    

SUMMARY 

Introduction: Hearing loss conditions after open-heart surgery via extracorporeal circulation is a rarely reported 
complication. The aim of the study is to compare the results of preoperative and postoperative pure tone audi-
ometry measurements to determine possible hearing loss that may occur in patients who had open-heart surgery. 

Material and Method: Audiometric measurements were performed in 21 patients who had open-heart surgery 
between July 2016 and May 2017. Pure tone audiometry test was performed at 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 KHz. 
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Measurements were applied before the operation and after the general condition stabilization stage at post-
operation.  

Results: Twenty-one patients were included in the study. One of the patients was excluded from the study be-
cause of the post-operation death at the early stage. The mean age of 20 patients was found as 60.7 ± 7.7 (min: 
46, max: 76). 4 (20%) of the patients were female and 16 (80%) of them were male. Mean values of preoperative 
PTA of the patients at 0.5, 1, 2, 4 KHz frequencies were calculated as 23.0 ± 11.0 dB for the right ear and 26.3 ± 
13.0 dB for the left ear. Postoperative PTA values for all patients were 24.5 ± 7.7 dB for the right ear and 28.8 ± 
15.0 dB for the left ear. (P = 0.728, p = 0.614, respectively). For the left ear, the hearing threshold was found as 
41.7 ± 23.1 dB at 8 KHz pre-operation stage and 53.5 ± 23.3 dB post-operation stage, which means hearing 
threshold increased significantly after the operation (p = 0.001, 95% CI: 20.2-3.2 dB). There is any other detected 
significant difference in terms of hearing thresholds frequencies. 

Conclusion: In this study, no loss of hearing symptoms were observed. As a result, developing surgical tech-
niques provide hemodynamic stabilization and do not impair neurocognitive functions. 
 

 

GİRİŞ 

Sensörinöral işitme kaybı ekstrakorporeal dola-
şım ile gerçekleştirilen kalp cerrahisini takiben 
nadir olarak karşılaşılan bir komplikasyondur 
(1,2). Açık kalp ameliyatının işitme üzerine etkisi 
tartışılmalıdır; bazı çalışmalar işitme kaybı bildi-
rirken bazıları açık kalp ameliyatı sonrası işitme-
de önemli bir değişiklik olmadığını bildirmektedir 
(3,4). Rutin olarak preoperatif işitme testleri kalp 
cerrahisinde uygulanmadığından dolayı bu konu-
daki insidans belirsizliğini korumaktadır. 

Açık kalp ameliyatları sırasında kalp ve akciğerle-
rin işlevini geçici olarak devralan kalp akciğer 
makinaları kan dolaşımını ve vücudun oksijen 
ihtiyacını koruyan bir tekniktir.Bununla beraber 
anestezi indüksiyonu veya idamesi sırasında 
hemodinamik dalgalanmalar olabilir. İşitme kaybı 
gelişiminde mikroembolik fenomenler (yağ, hava 
veya partikül trobüsü) peropertif hipotansiyon 
veya perfüzyon yetmezliği, hiper pıhtılaşma du-
rumları, ototoksik ilaç kullanımı gibi etyolojik fak-
törler düşünülmektedir. (1,2). Bu veriler ışığında 
yapmış olduğumuz bu çalışmamızda açık kalp 
cerrahisi geçiren hastalarda oluşabilecek işitme 
kayıplarını tespit etmek amacıyla preoperatif ve 
postoperatif yapılan pür ton odyometri değerlerini 
karşılaştırmayı amaçladık. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi etik kurulu tarafından onay alındıktan 
sonra çalışmaya alınan tüm hastalara Bilgilendi-
rilmiş Gönüllü Olur Formları imzalatılarak onayları 
alındı. Çalışmaya Temmuz 2016- Mayıs 2017 
tarihleri arasında İzmir Atatürk Eğitim Araştırma 

Hastanesinde açık kalp ameliyatı geçiren 21 has-
ta dahil edildi. Teste uyum gösterebilen ve onay 
veren 40 yaş üstü hastalar çalışmaya dahil edildi. 
Önceden kulak hastalığı öyküsü olanlar çalışma-
ya dahil edilmedi. Preoperatif olarak hastalar 
komorbid faktörler (yaş, cinsiyet, diabetes 
mellitus, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, 
miyokardiyal enfarktüs öyküsü) açısından analiz 
edilmiş olup ayrıca ameliyatın türü (CABG, kapak 
değiştirme vb.), perfüzyon pompasının süresi, 
kullanılan pompa türü, kullanılan filtre türü, aortik 
cross klemp süresi ve operasyon sırasındaki kan 
kaybını kaydedilmiştir. 

Tüm hastalara kardiyak cerrahi standardı olarak 
yüksek dozda anestezi uygulanmış ve anestezik 
ajan olarak Fentanil (50-100 µg/ kg), Midazolam 
(330-750 µg/ kg) ve Pankuronyum kullanan kas 
gevşetici maddeler (100-150 µg/ kg) kullanılmış-
tır. %100 oksijen ile normoventile edilmiş ve 28oC 
ile 32oC arasında sistemik soğutma kullanılmıştır. 
Ekstrakorporeal sirkülasyonda standart perfüzyon 
tekniği kullanılmış olup, m2 başına 1 dakikada 2-
2.4 volümle pulsatil olmayan akış sağlanmış olup, 
20 µm kan filtresi ile membran oksijenasyonu 
gerçekleştirilmiş ve hastaların pH yöntemi alfa-
stat pH yöntemi ile sağlanmıştır. 

Pür ton odyometri testi 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 
KHz'de, ses geçirmez odada, saf tonlu hava ve 
kemik iletim seviyeleri, konuşma alım eşikleri ve 
konuşmayı ayırt etme skoru testi dahil olmak 
üzere her iki kulağın da işitsel işlevini değerlendi-
recek şekilde gerçekleştirildi. Ölçümler operas-
yondan önce hazırlık döneminde ve postoperatif 
olarak genel durum stabilizasyonu sağlandıktan 
sonra iki kez yapıldı. 



İstatistik  

Verilerin analizi için Statistical Package for Social 
Science version 24.0 (SPSS for Windows Inc, 
Chicago, IL, ABD) kullanıldı. P<0.05 istatiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. Verilerin karşılaştırıl-
masında bağımlı değişkenlerin analizi için Mc-
Nemar testi, bağımsız değişkenlerin analizi için t 
testi kullanıldı. Veriler ortalama, standart sapma 
olarak gösterildi.  

BULGULAR 

Çalışmaya 21 hasta dahil edildi. Bir hasta ameli-
yat sonrası erken dönemde kaybedildiği için ana-
lize alınmadı. Analizde yer alan 20 hastanın yaş 
ortalaması 60.7 ±7.7 (min:46, max:76) olarak 
bulundu. Hastaların 4’ü (%20) kadın ve 16’sı 
(%80) erkekti.  

Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası saf ses 
ortalamaları(PTA) Tablo 1 de gösterilmektedir. 

Sol kulakta PTA 25 dB ve üzerinde olan hasta 
sayısı ameliyat öncesinde 8 (%40) ve ameliyat 

sonrasında 12 (%60) olarak bulunmuştur (p= 
0.219, Mc Nemar Testi). Hastaların ameliyat ön-
cesi 0.5, 1, 2, 4 kHz frekanslarındaki PTA sağ 
kulakta 23.0±11.0 dB ve sol kulakta 26.3±13.0 dB 
olarak saptandı. Tüm hastalarda ameliyat sonrası 
PTA sağ kulakta 24.5±7.7 dB ve sol kulakta 
28.8±15.0 dB olarak saptandı. (Sırası ile 
p=0.728, %95 CI: -6.8-4.8 dB ve p=0.614, %95 
CI: -9.7-5.8). Sağ ve sol kulaklara ait preoperatif 
ve postoperatif saf ses ortalamaları grafik olarak 
gösterilmektedir.(Şekil 1 ve Şekil 2) 

Ameliyat öncesi 5 hastada (%25) sağ kulakta 
PTA 25 dB ve üzerinde saptanırken ameliyat 
sonrasında bu hastaların oranı %40’a (n=8) yük-
selmiştir (p=0.375, Mc Nemar Testi). Sol kulakta 
ameliyat öncesi 8 kHz de işitme eşiği 41.7±23.1 
dB ve ameliyat sonrasında 53.5±23.3 dB olarak 
saptanmış olup işitme eşiği anlamlı olarak artmış-
tır (p=0.010, %95 CI: 20.2-3.2 dB, t testi). Diğer 
frekanslarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonra-
sında işitme eşikleri bakımından anlamlı fark sap-
tanmamıştır. 

Şekil 1. Sağ kulak için pre-op ve post-op PTA (saf ses ortalamaları)dB sonuçları. 

Şekil 2. Sol kulak için pre-op ve post-op PTA (saf ses ortalamaları)dB sonuçları. 
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Tablo 1. Sağ ve sol kulakta frekanslara göre pre-op ve post-op PTA (saf ses ortalamaları) verileri. 

Pre-op Post-op Sağ Kulak 
M SD M SD 

  p-value 

0.25 kHz 19 9 22 10 0.280 
0.5 kHz 19 11 20 9 0.930 
1 kHz 20 12 22 10 0.481 
2 kHz 21 12 21 9 0.921 
4 kHz 33 15 34 11 0.678 
6 kHz 43 18 47 13 0.326 
8 kHz 38 21 44 21 0.244 

Pre-op  Post-op 
Sol Kulak 

M SD M SD 
 p-value 

0.25 kHz 20 11 24 11 0.189 
0.5 kHz 20 10 21 9 0.711 
1 kHz 19 12 21 9 0.516 
2 kHz 28 17 30 19 0.543 
4 kHz 39 20 41 26 0.673 
6 kHz 42 20 49 24 0.124 
8 kHz 42 23 54 23 0.010 

 

TARTIŞMA 

Açık kalp cerrahisi modaliteleri büyük cerrahi 
girişimler olup, literatürde bu girişimlerden sonra 
çeşitli düzeylerde işitme kayıpları bildirilmiştir. 
Çeşitli hipotezler öne sürülmesine rağmen 
patofizyolojisi belirsizliğini korumaya devam et-
mektedir. İlk olarak 1972 yılında Arenberg tara-
fından kalp cerrahisi geçiren 7000 vakada işitme 
kaybı ile karşılaşılan 7 olgu bildirilmiştir (5). 
Brownson ve arkadaşları 50 hastalık serilerinde 
hiçbir hastada işitme kaybı tespit etmemiştir (6). 
Bu çalışmalarda sensörinöral işitme kaybı belir-
lenmesi hususu oldukça tartışmalıdır. Bu durum, 
fazla kapsayıcı kriterleri uygulayan 68 hastayı 
içeren prospektif bir çalışmada işitme kaybını 
%13,2 bulan Shapiro ve arkadaşlarının çalışma-
sında açıkça görülmüştür (7). Walsted ve arka-
daşları yaptıkları çalışmada 4 hastada işitme 
kaybı tespit etmişlerdir (8). İşitme kaybının uzun 
anestezinin etkileri sonucunda kandaki uzun sü-
reli ototoksik ilaç mevcudiyeti ve ayrıca kulağın 
mikrovasküler dolaşımında da azalma nedeniyle 
oluşabileceğini düşünmüşlerdir. Munjal ve arka-
daşları yapmış oldukları çalışmada 250 kHz den 
8 kHze kadar olan aralıkta kemik ve hava iletisin-
de kayıp gözlememiş ancak 10, 12 ve 16 kHz’de 
ameliyat öncesi ve sonrası değerlerde anlamlı 
derecede işitme kayıplarıolduğunu gözlemlemiş-
lerdir (3). Bu kayıpların bazı ek hasta parametre-
leri (hipertansiyon ve diyabet gibi) korele olduğu 
dikkat çekmiştir. Benzer şekilde İriz ve arkadaşla-
rının yaptığı çalışmada da açık kalp ameliyatı 

sonrası yüksek frekanslarda etkilenmelerin oldu-
ğu saptanmıştır (9). Bizim çalışmamızda yalnızca 
8 Khz frekansta anlamlı bir eşik yükselmesi tespit 
edilmiştir. Diğer frekanslarda anlamlı farklılık göz-
lenmemiştir. Daha yüksek frekansların test edil-
memiş olması çalışmamızın kısıtlılıklarından birini 
oluşturmaktadır. Aynı zamanda test sırasında 
hasta konsantrasyonu ve iş birliğine bağlı potan-
siyel varyasyonlar ve odyometrik test hataların-
dan kaynaklanabilecek, 10 dB’ye kadar işitme 
kaybı olabileceği gözönünde bulundurulmalıdır 
(10,11).  

Kalp-akciğer makinesinin end organlar üzerindeki 
etkileri yıllardan beridir araştırmacıların günde-
minde olan önemli konulardan biridir.Bu noktada-
ki en önemli başlıklardan biri olan işitme kayıpları 
da bu konu başlıklarından olmuştur. Birçok kalp 
ameliyatının gerçekleştirilebilmesi için en temel 
enstrümanlardan olan kalp-akciğer makinesi ve 
bununla sağlanan ekstrakorporeal dolaşım cerra-
hi işlemin başarısı için önemli avantajlar getir-
mekle beraber, bazı noktalarda da dezavantajlara 
sahiptir (12). Operasyon boyunca vücutta dola-
şan sıvının rezerv volumün normale göre azlığı, 
hemodilüsyonel karakterde oluşu, ciddi miktarda 
antikoagülasyon verilmesi end organlarda bes-
lenme problemlerine ve bazı nörolojik komplikas-
yonlara daha açık hale getirir. Çalışmamızda 
işitme kaybının ortaya çıkmamasında cerrahi 
ekibin ameliyat ve crossklemp sürelerini olabildi-
ğince kısa tutmalarının da bu başarıda önemli bir 
faktör olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 
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SONUÇ 

Çalışmamızda açık kalp ameliyatı sonrasında 
odyometrik sonuçlarda anlamlı değişiklik sap-

tanmamıştır. Bu durum gelişen cerrahi tekniklerin 
ve miyokardiyal koruma ile beraber hemodinamik 
stabilizasyonu sağladığını ve nörokognitif fonksi-
yonları bozmadığını düşündürmektedir.  
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