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ÖZET: Dış kulak yolunda yabancı cisimler hastanın hayat standardını düşüren can sıkıcı 
bir durum olduğu kadar ciddi komplikasyonlara da yol açabilmektedir. Biz bu makalede 
dış kulak yolunda çeşitli böceklerin bulunduğu 2 olgu sunduk. Kulak Burun Boğaz 
polikliğine 34 yaşında sol  kulağında işitme kaybı şikayeti ile gelen   yaşında erkek 
hastanın dış kulak yolundan canlı olmayan arı çıkarıldı. Hastanın hikayesinde 4 yıl önce 
sol kulağına arı kaçtığı belirtti. İkinci olgumuz ise 45 yaşında erkek hastaydı.2. hasta bir 
gün önce sol kulağına böcek kaçması ve kulakta ağrı şikayetleri acil servise başvurdu. 
Hastanın yapılan otoskopisinde ise DKY’de canlı kene ve kene yumurtaları izlendi Kene 
parçalanmadan bütün halinde çıkarıldı. Dış kulak yolundaki canlı yabancı cisimler dış ve 
orta kulak enfeksiyonları, mikroorganizma taşıyıcılığı ve anaflaksiye kadar gidebilen ciddi 
durumlara yol açabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı DKY’deki canlı yabancı cisimlerin bir 
an önce ve doğru bir şekilde çıkarılması önem arz etmekdir. 
Anahtar kelimeler: Böcekler, dış kulak yolu, yabancı cisim 
 

__________________________________________________________________ 

Yazar adresi: 
Abdullah Dalğıç 
Rehyanlı Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ,Hatay, Türkiye 
Mail:dalgicabdullah@gmail.com 
Tel: 0505 475 7095 
 



 168

 

 

ABSTRACT: Alive foreing body in the external ear is a comforless condition and it may 
cause serious comlications.We presented two cases canal existing  insect in the external 
audotory . The first patient was 34 years old and complainted heaing loss in the left ar. 
We removed in the external ear a nonliving bee .  The patient said that a insects 
penetrated into the left ear. The second patient  25-year-old man presented to the 
emergency department with complaint of left ear pain for one day. In the examination 
was seen a tick and tick eggs. The tick was removed completely. The alive foreign bodies 
in the external ear can cause infections in the ear and serious problems as anaphylaxis. 
They may take part a as a vector. Thus, it is important that they removed fastly and 
correctly. 
Key words: Insects, external auditory canal, foreign body. 
 

GİRİŞ 

Dış kulak yolunda yabancı cisimler 
hastanın hayat standardını düşüren can 
sıkıcı bir durum olduğu kadar ciddi 
komplikasyonlara da yol 
açabilmektedir(1,2,3). Hastanın hayat 
konforunu bozduğu ve komplikasyonlara 
yol açabileceği için hastanın dış kulak 
yolundaki yabancı cismin bir an önce 
çıkarılması gerekmektedir. Dış kulak 
yolunda yabancı cisimler canlı ve cansız 
yabancı cisimler diye  ikiye ayırmak 
mümkündür. Canlı yabanci cisimler 
olarak hamaböceği, kene, arı, sivrisinek 
gibi böcekler sık görülmektedir(2,3). 
Sosyoekonomik koşulların kötü olduğu 
yerlerde ve kırsal kesimlerde dış kulak 
yolunda kene, arı ve sivrisinek gibi canlı 
yabancı cisimlerin görülme sıklığı daha 
fazladır.  
Biz bu makalede dış kulak yolunda çeşitli 
böceklerin bulunduğu 2 olgu sunduk. 
 
OLGU 
  
Kulak Burun Boğaz polikliğine 34 yaşında 
sol  kulağında işitme kaybı şikayeti ile 
gelen   yaşında erkek hastanın otoskopisi 
yapıldığında sol dış kulak yolunu 
tamamen kaplayan buşon tespit edildi. 
Sağ dış kulak yolu ve timpanik membranı 
normaldi. Hastanın sol kulağındaki buşon 
kulak küreti yardımı ile alındığında 
buşonun altında kulakta yabancı bir 
cisime rastlandı (Resim 1). Yabanci cisim 
aligatör forseps yardımı çıkarıldığında 
bunun bir canlı olmayan arı olduğu 
görüldü. Hastanın timpanik membranı 

salimdi. Dış kulak yolunda herhangi bir 
enfeksiyon veya yaralanma bulgusu 
izlenmedi. Hastanın özgeçmişi 
sorgulandığında yaklaşık 4 yıl önce sol 
kulağına  bir böceğin kaçtığını ve  
 
 

 
Resim 1: Buşonun altında kulakta yabancı cisim 
 
 
  

 
Resim 2: DKY’de canlı kene ve kene yumurtaları  
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hastanın dış kulak yoluna zeytin yağı 
konulduğu tespit edildi. Hastanın dış 
kulak yolundaki arının çıkarılmasından 
sonra işitme kaybı şikayeti düzeldi. 
Herhangi bir enfeksiyon bulgusu ve doku 
yaralanması olmadığı için hastaya 
herhangi bir tedavi önerilmedi.  
İkinci olgumuz ise 45 yaşında erkek 
hastaydı. Hasta bir gün önce sol kulağına 
böcek kaçması ve kulakta ağrı şikayetleri 
acil servise başvurdu. Hastanın yapılan 
otoskopisinde ise DKY’de canlı kene ve 
kene yumurtaları izlendi (Resim 2). Kene 
parçalanmadan bütün halinde çıkarıldı 
(Resim3).  
 

 
Resim 3:Dış kulak yolundan çıkarılan kene 
 
 
 
 
Yumurtalarıda timpanik membran 
üzerinden temizlendi. Timpanik 
membranda ve DKY’de herhangi bir 
patoloji izlenmedi . Hasta kırım Kongo 
kanamalı ateşi (KKKA) açısından 
değerlendirildi. Hastada KKKA 
düşündürecek herhangi bir bulguya 
rastlanmayınca hastaya ek bir tedavi 
önerilmedi.  
 
TARTIŞMA 
 
Dış kulak yolundaki yabancı cisimlere en 
çok çocukluk çağlarında rastlanır( 2,4,5). 
Çocuklarda daha çok cansız yabancı 
cisimlere rastlanır. Kene arı ve sivrisinek 
gibi canlı yabancı cisimler çocuklarda da 
görülmesine rağmen daha çok 
erişkinlerde görülür ve sosyoekomik 
koşulların kötü olduğu yerlerde ve kırsal 

kesimlerde yaşayanlarda daha sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır(4,6) .  
Bildirilmiş serilerde canlı organizmalar 
arasında dış kulak yolunda en sık 
karşılaşılan canlı türleri uçan böcekler ve 
hamam böcekleri olduğu görülmüştür(9). 
Kene,sivrisinek ve arı gibi canlı 
organizmalara da dış kulak yolunda 
rastlanmaktadır. Keneler kan emerek 
beslenir ve bakteri, riketsiya,virusler için 
vektör görevi görmektedirler (7,8). 
Ayrıca  kırım kongo kanamalı ateşi 
hastalığına sebeb olduklarından dış kulak 
yolunda kene tespiti halinde hastaları bu 
açıdan da değerledirmek oldukça 
önemlidir(8). Hastamızda kırım kongo 
kanamalı ateşini düşündürecek bulgular 
yoktu. Bu yüzden hastayı bilgilendirerek 
hastayı kontrol altında tutmayı tercih 
ettik. Ancak vücutlarında kene bulunan 
hastalarda ateş, yaygın kanama gibi 
kırım kongo kanamalı ateşini düşündüren 
bulguların varlığında hastanın ayrıntılı 
olarak incelenmesi ve tam kan sayımı ve 
karaciğer fonksiyon testlerinin takibi 
önemlidir. Dış kulak yolundan kenelerin 
çıkarılması vücudun diğer yerlerine göre 
biraz daha zor olmakla birlikte diğer 
bölgelerdeki kenelerin çıkarma 
prensibiyle aynıdır. Eğer çıkarılabilirse 
kene bir bütün olarak çıkarılmalıdır. 
Kenenin salgılarını artırıp hastalık yayma 
ihitmalini artırdığından keneler 
çıkarılmadan önce gazyağı, benzin, alkol 
gibi sıvı kimyasalları kullanılmamalıdır 
(8-10) . Olgumuzda keneyi bir bütün 
olarak çıkardık. Ayrıca hastanın dış kulak 
yolunda ve timpanik membranda 
herhangi bir hasarlanma izlenmedi.  
 
Dış kulak yolunda karşılaşılan uçan 
böcekler arasında arılar da izlenmektedir. 
Arıların DKY’ye girmesi halinde işitme 
kayıbı, uğultu, ağrı gibi şikayetlerin yanı 
sıra arı sokması halinde anaflaksiye 
kadar gidebilecek tehlikeli durumlar 
ortaya çıkabilir. Arı sokması durumunda 
hasta öncelikle anaflaksi açısından 
değerlendirilmelidir. Eğer anaflaksi yoksa 
dış kulak yolunda ödem, ağrı, kızarıklık 
ve şişlik gibi enfeksiyon belirtileri 
açısından dikkat edilmeli ve gerekeğinde 
antibiyoterapi ve kortikosteroid 
tedavisine başlanmalıdır.  2. Olgunun 
DKY’sindeki arı 4 yıl önce girdiğinden arı 
canlı değildi. Hastanın DKY’si ve timpanik 
membranı sağlam olduğundan ve 
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enfeksiyon bulgusu izlenmediğinden 
hastaya ek bir tedavi verilmedi.  
DKY’deki böceklerin çıkarılması sırasında 
timpanik zara ve DKY'ye zarar 
verilmemelidir. Liateratürde timpanik zar 
perforasyonu ve ossiküler zincir hasarına 
kadar giden komoplikasyonlar 
bildirilmiştir(10,11). DKY'deki canlı 
yabancı cisimler eğer çıkarılabiliyorsa 
forseps veya başka bir aletle bir bütün 
olarak çıkarılmalıdır(7,8).Kene dışındaki 
böcekler alkol veya yağ ile öldürüldükten 
sonra çıkarılmalıdır.  Bu işlemler genelde 
lokal anestezi aldında yapılabilir. Nadir 
de olsa genel anesteziye ihtiyaç  
duyulabilir.  
DKY’deki canlı yabancı cisimler hastayı 
oldukça rahatsız eden bir durumdur. 
Bunun dışında dış ve orta kulak 
enfeksiyonları, mikroorganizma 
taşıyıcılığı ve anaflaksiye kadar gidebilen 
ciddi durumlara yol açabilmektedir. Bu 
nedenlerden dolayı DKY’deki canlı 
yabancı cisimlerin bir an önce ve doğru 
bir şekilde çıkarılması önem arz 
etmekdir.  
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