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ÖZ 

Kronik süpüratif otitis media (KSOM timpanik membranın bozulduğu, akıntıyla 

seyreden mastoid mukoza ve orta kulağın kronik inflamasyonudur. Önemli bir morbidite 

sebebi olup ekstra ve intra kraniyel komplikasyonlara yol açan hem gelişmekte olan ve 

hem de gelişmiş ülkelerde farklı ırk ve kültürel grupları etkileyen çocukluk çağındaki en 

yaygın kronik enfeksiyöz hastalıklarından biridir. KSOM’da semptomların çeşidi ve 

süresi farklılıklar göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü KSOM’u en az 2 hafta süren 

perfore timpanik membran içinden akıntı şeklinde tanımlarken, bazı kaynaklarda ise 6 

haftadan uzun süren kronik infeksiyonlar olarak tanımlanmaktadır. KSOM’um akut otitis 

medianın yetersiz ya da başarısız tedavisi sonucu gelişebildiği de bildirilmektedir. Otitis 

media için tanı kriterleri orta kulak efüzyonu ve orta kulak inflamasyonu semptomları ve 

belirtilerini içermektedir. S.aureus, Pseudomonas aeruginosa gibi mikroorganizmalar 

kronik otitis medialı hastaların orta kulak akıntısından izole edilen en yaygın 

mikroorganizmalardır. Orta kulağın viral ya da bakteriyel infeksiyonları olan otitis media 

antibiyotik tedavisi verilen çocuklar için en yaygın infeksiyonlar arasında yer almaktadır. 

KSOM’da en sık izole edilen aerob ve fakültatif anaerob mikroorganizmalar arasında 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus başta olmak üzere, proteus, klebsiella 

türleri ve Escharichia coli gibi Gram negatif mikroorganizmalar yer almaktadır. Bunun 

yanında Haemophilus influenza ve Moraxella cattarhalis ve anaerob 

mikroorganizmalardan bacteroides ve fusobacterium gibi türler de etkenler arasında yer 

alan diğer mikroorganizmalardır. Antibiyotik dirençli KSOM vakalarının oldukça önemli 

morbidite ve mortalite sebebi olduğu ve önemli ekonomik maliyetler oluşturduğu 

bildirilmektedir. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada diğer tüm nozokomiyal 

infeksiyonlarda olduğu gibi KSOM’da da yoğun ve uygun olmayan antibiyotik 

kullanımına bağlı olarak direnç gelişiminin oldukça yüksek boyutlara ulaştığı 

bildirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Otitis, süpüratif otitis media, bakteri, enfeksiyon, mikrobiyoloji. 

 

ABSTRACT 

Chronic suppurative otitis media (CSOM) is a chronic inflammation of the tympanic 

membrane, which is characterized by discharge, the mastoid mucosa and chronic 

inflammation of the middle ear. CSOM is an important cause of morbidity and leads to 

extra and intracranial complications. It is one of the most common chronic infectious 

diseases in childhood, affecting different racial and cultural groups in both developing and 
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developed countries. According to the World Health Organization definition, CSOM; at 

least 2 weeks of perforated tympanic membranes. In some sources, CSOM is defined as 

chronic ear infections lasting more than 6 weeks. It is also reported that CSOM may 

develop as a result of inadequate or unsuccessful treatment of acute otitis media. 

Diagnostic criteria for otitis media include symptoms and symptoms of middle ear 

effusion and middle ear inflammation. Microorganisms such as S. aureus, Pseudomonas 

aeruginosa are the most common microorganisms isolated from the middle ear discharge 

of patients with chronic otitis media. Otitis media, which is a viral or bacterial infection of 

the middle ear, is one of the most common infections for children treated with antibiotics. 

The most frequently isolated aerobic and facultative anaerobic microorganisms in CSOM 

include Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. In addition, Gram negative 

microorganisms such as proteus, klebsiella species and Escharichia coli are also important 

bacterial agents for CSOM. In addition, species such as Haemophilus influenza and 

Moraxella cattarhalis and anaerobic microorganisms such as bacteroides and 

fusobacterium are other microorganisms among the agents. It is reported that cases of 

antibiotic-resistant CSOM are a major cause of morbidity and mortality and generate 

significant economic costs. In recent years, as in all other nosocomial infections in our 

country and in the world, it has been reported that resistance development has reached 

very high levels due to intense and inappropriate antibiotic use in CSOM. 

Keywords: Otitis, Supurative otitis media, bacteria, infection, microbiology. 

Giriş 

Kronik süpüratif otitis media (KSOM) timpanik membranın 

bozulduğu, akıntıyla seyreden mastoid mukoza ve orta kulağın kronik 

inflamasyonudur. Önemli bir morbidite sebebi olup ekstra ve intra 

kraniyel komplikasyonlara yol açan hem gelişmekte olan ve hem de 

gelişmiş ülkelerde farklı ırk ve kültürel grupları etkileyen çocukluk 

çağındaki en yaygın kronik infeksiyöz hastalıklarından biridir (Bluestone 

CD 2004) Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, önlenebilir işitme 

kaybının önemli bir nedenidir. Hastalığın tanımına, örnekleme 

yöntemlerine ve yöntem kalitesine göre değişkenlik gösteren 

epidemiyoloik araştırmalar, 39–200 milyon kişinin KSOM'dan 

kaynaklanan önemli bir işitme kaybından muzdarip, 65-330 milyon 

kişinin de kulak akıntısı problemi yaşadığını göstermektedir (WHO 

2004). 

Otitis media çalışanlar için iş gücü kaybına yol açarken çocuklar için 

de okul devamsızlığı gibi sonuçlara yol açan ciddi infeksiyonlardan olup, 

tedavisi yüksek maliyet gerektiren hastalıklar arasında yer almaktadır 

(Madana et al.,2011). 

KSOM’da en sık izole edilen aerob ve fakültatif anaerob 

mikroorganizmalar arasında Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus başta olmak üzere, proteus, klebsiella türleri ve Escharichia coli 

gibi Gram negatif mikroorganizmalar yer almaktadır. Bunun yanında 

Haemophilus influenza ve Moraxella cattarhalis ve anaerob 

mikroorganizmalardan bacteroides ve fusobacterium gibi türler de 

etkenler arasında yer alan diğer mikroorganizmalardır. 
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KSOM (Kronik Süpüratif Otitits Media) 

KSOM 2 haftadan 3 aya kadar ya da daha uzun süreli timpanik 

membrandan akut bir drenajın bulunması olarak tanımlanabilir. Fakat, 

bilim adamları arasında otore sürecinin kronik olarak kabul edilmesinde 

bir fikir birliği bulunmamaktadır. Akut otore KSOM’dan önce 

oluşmaktadır. Akut otore daha çok AOM’den kaynaklanmaktadır ancak 

kronik EOM varlığında riskli gruplarda da ayrıca oluşabildiği 

bildirilmiştir. İnfeksiyon belirtisi olmayan kronik perforasyon görüldüğü 

zaman, reinfeksiyon muhtemelen 2 yoldan biriyle oluşmaktadır. Ya 

nazofarinksteki bakterilerin refluksa bağlı olarak orta kulağa erişmesi ile 

ya da orta kulakta “gaz yastığı” kaybolmasıyla östaki tüpü içinden 

nazofaringeyal salgıların boşalımı (sümkürme sırasında bebeklerin 

ağlaması veya nazal tıkanma mevcutken ve burun kapalıyken yutkunma 

sırasında) ile gerçekleşmektedir. Çoğu örnekte timpanik membranın 

arkasında AOM oluştuğunda Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus 

influenzae gibi mikroorganizmalar izole edilmektedir (Mandel et 

al.,1994).  KSOM aynı zamanda, yüzerken ya da banyo yaparken sağlam 

olmayan kulak zarı aracılığıyla kulağa giren suda bulunan 

mikroorganizmalar ile orta kulak yarığının kontamine olmasıyla da 

oluşabilmektedir. Östaki tüp disfonksiyonunun bu sürece dahil olduğu 

bilinmektedir. Bir çalışmada kronik perforasyonlu Japon çocuk ve 

yetişkinlerin kulağındaki östaki tüp fonksiyonu ile ilgili tüpün aktif 

açılma fonksiyonunun bozulduğunu tespit etmiştir. Tüpün fonksiyonel 

olarak tıkandığını belirtmekle beraber aynı zamanda mekanik veya 

anatomik tıkanmanın da yetişkinlerin patogenezinde rol oynayabileceği 

bildirilmiştir (Iwano et al.,1993). 

KSOM’un Komplikasyonları 

Otitis media’nın komplikasyonlarının görülme sıklığı, antibiyotiklerin 

ortaya çıkmasından sonra ciddi oranda azalmıştır (Zalzag et al.,2007). 

KSOM’un en yaygın sekeli kondüktif ya da sensorinöral işitme 

kaybıdır. Bu, küçük çocuklarda dil gelişimini ve okul sürecini 

etkileyebilmektedir. Orta kulağın kronik infeksiyonu orta kulakta ödem, 

akıntı ve timpanik membran perforasyonuyla sonuçlanabilmekte ve 

osikular zincir hasarı 20-60 desibele kadar işitme kaybıyla 

sonuçlanabilmektedir (Bluestone et al., 1996). Yüz felci hem akut hem de 

kronik otitis media komplikasyonu olarak ortaya çıkabilir (Paradise et 

al.,2004) Son zamanlarda insanlarda yapılan bir çalışmada KSOM’lu 

hastalarda kokleanın bazal kıvrımlarındaki iç ve dış işitme hücrelerinde 

azalmalar olduğu gösterilmiştir (Cureoglu et al.,2004).  Diğer 

komplikasyonlar arasında, mastoidit, labirintit, serebral ve extradural 

abse, lateral sinüs trombozu gibi extra ve intrakraniyal komplikasyonlar 

sayılabilir (Ilechukwu et al., 2014). 
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Patogenez 

KSOM’un etiyolojisi ve patogenezi multifaktöriyeldir. Östaki 

borusunun yetişkinlere göre çocuklarda anatomik olarak daha geniş, kısa, 

neredeyse yatay, esnek kıkırdaklı olması  tubal disfonksiyona yol açar  ve 

sekresyonların orta kulağa yükselmesine izin verir (Dra Mirta et 

al.,2018). Bunun yanında genetik faktörlerin de etkili olabileceği 

bildirilmiştir. KSOM, akut veya efüzyonlu OM’nin akut başlangıcıyla 

görülmektedir. Böylece, AOM’la ilişkilendirilmiş faktörler arasında; 

başta infeksiyon (viral ve bakteriyel), östaki tüp disfonksiyonu gibi 

anatomik faktörler, genç yaş gibi konak faktörleri, gelişmemiş veya 

baskılanmış immünolojik durum, üst solunum yolu alerjisi, ailesel 

yatkınlık, ailedeki kardeş sayısının fazlalığı, cinsiyet (erkek), beslenme 

şekli, çevresel ve toplumsal faktörleri sayılabilmektedir (Bluestone et 

al.,1996). Genellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda OM’nin 

başlangıcıyla ilişkili en önemli faktörler; östaki tüpünün yapı ve 

fonksiyonunun gelişmemiş olması ve immün sistemin zayıf olmasıdır 

(Bluestone et al.,1996). Bebekler ve küçük çocukların üst solunum yolu 

infeksiyonuna maruz kalmalarıyla birlikte OM yaygın bir infeksiyon 

haline gelmektedir. 

Mikrobiyoloji 

KSOM’da bakteri, östaki tüpü aracılığıyla nazofarinksten ya da 

sağlam olmayan timpanik mambran aracılığıyla dış kulak kanalından orta 

kulağa ulaşılabilmektedir (Bluestone et al.,1996). AOM etyolojisinde en 

sık Streptococcus pneumoniae, Haemophilus infuenzae ve Moraxella 

catarrhalis gibi etkenler yer alırken (De la Flor et al.,2009) KSOM’da en 

sık izole edilen aerobik mikroorganizmalar arasında P.aeruginosa (%18-

67) ve Staphylococcus aureus (%14-33) ilk sıralarda yer alırken bu 

mikroorganizmaları; Proteus spp., Klebsiella spp., ve Escherichia spp. 

gibi Gram negatif mikroorganizmalar (%4-43) ve Haemophilus 

influenzae (%1-11) takip etmektedir (Ibekwe et al 997). En sık izole 

edilen anaerob mikroorganizmalar arasında ise Bacteroides türleri ile 

Fusobacterium türleri bulunmaktadır (De Uzeda et al.,1989). KSOM’da 

orta kulak yüzeyinin P.aeruginosa, S.aureus ve anaeroblar gibi 

mikroorganizmalara daha töleranslı olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden 

bu bakterilerin KSOM için gerçek patojen olup olmadığı tartışmalıdır. Bir 

diğer görüş ise bu mikroorganizmaların dış kulak yolundan 

kontaminasyon veya sekonder işgalciler için uygun ortam sağladığına 

ilişkin hipotezdir (Bluestone et al., 1996). 

Aerob ve anaerob bakterilerin iyileşme oranındaki geniş değişkenlik, 

hastalığın seyri boyunca örnekleme zamanındaki farklılıklarla, önceden 

antibiyotik kullanımı, örnek alınmadan önce bölgenin temizlenmesi, 

transport besiyeri veya inokülasyonun gecikmesi gibi örnek alımı ve 
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işlenmesiyle ilişkili olan farklı proseslerden kaynaklanabilmektedir 

(Bluestone et al., 2002).  

Mantarlardan özellikle Aspergillus spp. ve Candida spp. türlerinin de 

KSOM da rol oynadığı düşünülmektedir. Mantar infeksiyonlarının sık 

görüldüğü özellikle sıcak ve nemli bölgelerde yaşayan toplumlarda 

KSOM vakalarının %50’sinden mantarlarların sorumlu olduğu 

bildirilmektedir (Khanna et al.,2000). Son zamanlarda kinolon kulak 

damlası ile tedavinin komplikasyonu olarak sekonder mantar gelişimine 

sıkça rastlanmaktadır (Schrader et al., 2003). Bununla birlikte bakteriyel 

biyofilmler kronik infeksiyon kaynağı olarak önem kazanmıştır. 

Biyofilmler, polisakkarit matriks içine gömülü bir yüzeyde gelişen, 

ortadan kaldırılması zor olan ve içerisinde bakteri hücreleri barındıran 

polisakkarit yapılı maddeler olup kronik infeksiyonların gelişiminde son 

derece önemlidir (Lewis et  al., 2001). Ayrıca biyofilmlerin, osteitik 

kemik ve ülserli orta kulak mukozası veya timpanostomi tüpü gibi 

otolojik implantlarda hasarlar meydana getirdiği de bildirilmektedir. Bu 

sebeple biyofilmlerin KSOM’da inatçı infeksiyonlara yol açtığı 

düşünülmektedir (Post et al., 2004). 

Epidemiyoloji 

KSOM, timpanostomi tüpünün en yaygın komplikasyonu olan 

timpanostomi tüpü akıntısından ayırt edilmelidir. KSOM’un doğru 

prevalansı ve insidansının hesaplanmasında kolesteatomaalı hastaların 

dikkate alınması oldukça önemlidir. OM, yaşamın ilk 2 yılında sık 

görülen bulaşıcı bir süreç olarak kabul edilir. Çoğu çocuk okula 

başlamdan önce en az bir atak geçirir ve genelde üçüncü atakta mastoidit, 

menenjit gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilen KSOM gelişir 

(Quintero et al.,2011). 

KSOM, sadece ılıman iklimlerde değil aynı zamanda kuzey kutbu ile 

ekvator arasında değişen ekstrem iklimlerde de yaşayan, farklı ırk ve 

kültür gruplarını etkileyen ve dünya çapındaki birçok popülasyonda 

görülen major bir sağlık problemidir. Son yıllarda yayınlanmış 

çalışmalarda hastalığın prevalansına dayalı populasyonlarda farklı 

topluluklar olduğu bildirilmektedir. Alaska Eskimoları arasında 

insidansın %30-46, Kanada’da %7-31, Avustralya aborjinleri arasında 

%12-33 ve bazı Amerikan kabileleri arasında %4-8 arasında değiştiği 

bildirilmiştir. (Baxter et al.,1992). KSOM’un düşük prevalansta 

görüldüğü popülasyonlar arasında Kore (%2) (Kim et al., 1993), ve Suudi 

Arabistan (%1.4) sayılabilir (Muhaimeid et al., 1993).  

Çok gelişmiş ülkelerdeki çalışmalar en düşük oranda (%1’den daha az 

ya da hiç görülmeyen yerler) görülen yerler arasında Finlandiya (Zeisel et 

al., 1995) ve Birleşmiş Krallık (Williamson et al.,1994) ve olarak 

bildirilmiştir. Ancak, timpanostomi tüpü kullanımının yaygınlaşmasıyla 
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birlikte bebeklerde ve çocuklarda KSOM’un sık görülen bir 

komplikasyon olarak oluştuğu görülmüştür (Dohar et al.,1996). Bu 

populasyonlardaki KSOM’un yüksek oranıyla ilişkili/atfedilen risk 

faktörleri arasında; emzirme eksikliği, aşırı nüfus yoğunluğu, kötü hijyen, 

kötü beslenme, sigara kullanımı, potansiyel patojen bakterilerin 

nazofaringeyal kolonizasyonunun yüksek oranı ve sağlık durumundaki 

elverişsizlik sayılabilmektedir (Leach et al., 1994).  

Risk Faktörleri 

KSOM’un risk faktörleri arasında; akut veya rekürrent OM hikayesi, 

ailesel KOM hikayesi ve kalabalık ortamlarda yaşama (çok kardeşli 

büyük aileler, büyük kreşler) gibi faktörler sayılabilir (Fliss et al.,1991). 

KSOM’un alerji, rekürrent üst solunum yolu infeksiyonu, emzirme, cinsel 

ilişki, yaş ve pasif sigara içiciliği ile ilişkisinin olmadığı bildirilmiştir. 

Ancak AOM için bu risk faktörlerinden bazılarının klinik açıdan 

KSOM’da rol oynadığı bildirilmektedir. KSOM’un çocuklarda hastalığı 

önceden tahmin edebilecek kantitatif bir bulgusu bulunmamaktadır.  

Sonuç 

Stafilokoklar özelliklede metisilin dirençli stafilokoklar KSOM’un en 

önemli etkenleri arasında yer almaktadır. İlk kez MRSA suşlarının izole 

edildiği 1961 tarihinden günümüze kadar hastane kökenli MRSA 

izolatlarının oranının artarak devam ettiği bildirilmektedir (Jevons et 

al.,1961). Günümüze kadar yapılan çeşitli çalışmalarda metisilin 

direncinin %2’den %70’lere kadar değiştiğini bildirilmiştir (Park et al., 

2008). Otore vakalarında yapılan çalışmalarda MRSA insidansında ise 

sürekli bir artıştan söz edilmektedir (Robb et al.,2006). Örneğin; 

KSOM’lu hastalar arasında Japonyada yapılan bir çalışmada MRSA 

insidansının %22 ve Tayvan’da yapılan başka bir çalışma ise %25 olduğu 

bildirilmiştir (Furukawa et al., 2008,). Kore’de MRSA insidansı 

konusunda yapılan çalışmalarda 1950’li yıllardan günümüze kadar izole 

edilen S.aureus suşlarınında metisilin direncinin %70’lere kadar çıktığı 

bildirilmiştir. (Park et al., 2008). 

P.aeruginosa bu konuyla son derece ilişkili fırsatçı bir patojendir. 

P.aeruginosa’nın son derece rahatsız edici özelliklerinden biri, düşük 

antibiyotik duyarlılığını kapsamaktadır. Bu düşük duyarlılık; bakteriyel 

selüler kılıfın düşük permablitesi ve kromozomal kodlanmış antibiyotik 

dirençli genleri ile çoklu ilaç efluks pompasıyla uyumlu bir duruma 

dayanmaktadır. Bu yapısal dirence ek olarak, P.aeruginosa kromozomla 

kodlanmış genlerin mutasyonuyla veya antibiyotik direnç 

determinantlarının horizontal gen transferi ile kolayca direnç kazanabilen 

bir mikroorganizmadır. P.aeruginosa’nın çoklu ilaca direnç geliştirmesi, 

farklı mutasyonların oluşu ve/veya antibiyotik direnç genlerinin 

horizontal transferi edinimini içeren birkaç farklı genetik olayı 
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gerektirmektedir. Hipermutasyon, kronik infeksiyona yol açan 

P.aeruginosa’daki mutasyon odaklı antibiyotik seçimini 

kolaylaştırmaktadır oysa ki, integronlardaki birkaç farklı antibiyotik 

direnç genlerinin kümelenmesi antibiyotik direnç determinantlarının 

birlikte edinimini kolaylaştırmaktadır. Son zamanlarda yapılan bazı 

çalışmalar, biyofilm formasyonu veya küçük koloni varyantların ortaya 

çıkmasıyla ilişkili olan fenotipik direncin, P.aeruginosa’nın antibiyotik 

tedavisine cevabında önemli olabileceğini göstermektedir (Corrnelis et 

al., 2008).  

P.aeruginosa özellikle immunsupresif hastalarda yüksek mortalite ile 

seyretmektedir. İlaç tedavisi sırasında kullanılan antibiyotiklere dirençli 

mutant suşların gelişimi görülebilmektedir. Tedavide aminoglikozitler, 

florokinolanlar veya bu antibiyotiklerle beta laktam antibiyotik 

kombinasyonları tercih edilmektedir. Tedavide antimikrobiyalin 

seçiminin hızlı ve doğru yöntemlerle yapılması dirençli kökenlerin 

oluşumunun engellenmesinde oldukça önemlidir. Bu sebeple spesifite ve 

sensitivite problemlerinden dolayı fenotipik yöntemlerin yanında son 

dönemlerde moleküler bazlı yöntemler direnç tespitinde tercih 

edilmektedir. İzole edilen kökenlerde direnç genlerinin moleküler olarak 

gösterilmesi oldukça büyük öneme sahiptir (Deplano et al., 2005).  

KSOM, yol açtığı işitme bozuklukları yanı sıra menenjit, beyin absesi 

ve lateral sinus trombozu gibi hayatı tehdit edici kafa içi 

komplikasyonlara neden olabilen önemli bir hastalıktır. Etyolojide rol 

alan mikroorganizmaların belirlenmesi ve bu mikroorganizmaların hem 

genotip hem de fenotipik olarak direnç paternlerinin belirlenmesi doğru 

tedavi ve komplikasyonların önlenmesi açısından çok önemlidir. 
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