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KL‹N‹K ÇALIﬁMA

Dal›c› muayenesinde mastoid pnömatizasyon derecesinin
barotravmay› öngörmedeki de¤eri
The predictive value of assessing mastoid pneumatization in pre-dive examinations
Dr. Cem UZUN, Dr. Abdullah TAﬁ, Dr. Recep YA⁄IZ, Dr. Mustafa K. ADALI, Dr. Muhsin KOTEN,
Dr. Haldun ﬁAN, Dr. Ahmet R. KARASAL‹HO⁄LU

Amaç: Bu çal›ﬂmada, sportif SCUBA dal›c›lar›n›n en s›k karﬂ›laﬂt›¤› bir sorun olan orta kulak barotravmas›n› öngörmede
mastoid pnömatizasyon derecesinin belirlenmesinin de¤eri
ve dal›c› muayenesindeki yeri, bu muayenede genel kabul
görmüﬂ Valsalva testi ile karﬂ›laﬂt›r›larak araﬂt›r›ld›.

Objectives: We investigated the value of assessing the
degree of mastoid pneumatization in predicting middle ear
barotrauma -the most common problem in sport SCUBA
divers- in comparison with that of the conventional predive examination method, the Valsalva maneuver.

Olgular ve Yöntemler: Muayeneleri normal s›n›rlarda bulunan 34 gönüllü sportif SCUBA dal›c›s› çal›ﬂmaya al›nd›.
Bütün dal›c›larda Valsalva testi yap›ld›. Schüller grafisi çekilerek, “dikdörtgen boyut” yöntemiyle mastoid pnömatizasyon dereceleri hesapland› ve pnömatizasyon derecesinin ≤30 cm2 olmas› yetersiz (barotravmaya yatk›n), >30
cm2 olmas› ise iyi (barotravma beklenmeyen) olarak kabul
edildi. Dal›ﬂ takiplerinde, dal›c›lar orta kulak barotravmalar› aç›s›ndan izlendi.

Materials and Methods: Thirty-four volunteer sport
SCUBA divers having normal pre-dive examination findings were included. The Valsalva test was performed in all
the divers. Mastoid pneumatization for each ear was calculated on a Schuller’s view radiography. Pneumatization
of ≤30 cm2 was accepted as poor (prone to barotrauma)
and >30 cm2 was accepted as good (not prone to barotrauma). During the observation period, the divers were
monitored with regard to barotrauma symptoms or signs.

Bulgular: On alt› dal›c›n›n (%47) 26 kula¤›nda (%38) mastoid pnömatizasyon ≤30 cm2 ölçüldü. Alt› dal›c›n›n (%18) sekiz kula¤›nda (%12) Valsalva testi negatif bulundu. Toplam
1001 dal›ﬂ›n 28’inde (%2.8), 16 dal›c›n›n (%47) 21 kula¤›nda (%31) semptomatik orta kulak barotravmas› saptand›.
Mastoid pnömatizasyon ile barotravmal› 16 dal›c›n›n 11’i
(%69) belirlenirken, Valsalva testi sadece üçünde (%19) negatif idi (p<0.05); iki yöntemin barotravmay› öngörme verileri s›ras›yla ﬂöyleydi: Duyarl›l›k %69 ve %19; özgüllük %72 ve
%83; pozitif tan›mlama %69 ve %50; negatif tan›mlama %72
ve %54; do¤ruluk %71 ve %53.

Results: The degree of mastoid pneumatization was ≤30 cm2
in 26 ears (38%) of 16 divers (47%). The Valsalva test was
negative in eight ears (12%) of six divers (18%). During a
total of 1001 dives, symptomatic middle ear barotrauma
occurred in 28 dives (2.8%), i.e. in 21 ears (31%) of 16 divers
(47%). Of these, the degree of mastoid pneumatization predicted barotrauma in 11 (69%) divers, whereas the Valsalva
test was negative in only three (19%) (p<0.05), with sensitivity, specificity, positive and negative predictive values, and
efficiency being 69% and 19%, 72% and 83%, 69% and
50%, 72% and 54%, and 71% and 53%, respectively.

Sonuç: Sportif SCUBA dal›c›lar›nda, mastoid pnömatizasyon derecesinin orta kulak barotravmas›n› öngörüsü Valsalva testinden daha yüksektir.

Conclusion: The value of assessing mastoid pneumatization in predicting middle ear barotrauma in sport
SCUBA divers is higher than that of the Valsalva test.

Anahtar Sözcükler: Barotravma/tan›; dal›c›l›k/yan etki; mastoid; orta
kulak ventilasyonu; test öngördürücü de¤eri; Valsalva manevras›.

Key Words: Barotrauma/diagnosis; diving/adverse effects; mastoid;
middle ear ventilation; predictive value of tests; Valsalva maneuver.
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dir. Bu tür sorunlar dal›ﬂ öncesi muayenede saptan›p, tedavi edilebilir.[3,8] Sa¤l›kl› dal›c›larda dal›ﬂ öncesi muayenede otoskopik ve odyolojik incelemenin
yan› s›ra, de¤erlendirilmesi gereken en önemli fonksiyonlardan birisi de barotravmada anahtar rol oynayan, östaki borusu fonksiyonudur.[3,9] Yap›lan baz›
çal›ﬂmalarda,[7,10,11] dal›c›l›ktaki gibi hiperbarik ortamlara maruz kalmadan önce gerçekleﬂtirilen östaki borusu fonksiyon testlerinin dal›c› muayenesinde
faydal› olabilece¤i bildirilmekle beraber, di¤er baz›
çal›ﬂmalarda[12,13] da tam tersi sonuçlar›n elde edildi¤i bildirilmiﬂtir. Ayr›ca bu testler ile östaki borusu
fonksiyonu hakk›nda göreceli ve kalitatif bilgi elde
edilmektedir.[14] E¤er kiﬂi test s›ras›nda orta kulakta
bas›nç de¤iﬂikli¤i oluﬂturamazsa, tubal fonksiyon
de¤erlendirilemez. Dal›c› adaylar›n›n muayenesinde kullan›lacak bir testin faydal› olabilmesi için, barotravma riski ile ilgili gerçekçi bir bilgi vermesi gerekir. Böylelikle dal›ﬂa ba¤l› hasarlar, gereksiz dal›ﬂ
e¤itimi giderleri ve nadir de olsa hayati tehlike yaratan baz› durumlar önlenebilir.

Kendi kendine yeterli sualt› solunum cihaz›n›n
(self-contained underwater breathing apparatus:
SCUBA) geliﬂtirilmesi ve teknolojik geliﬂmeler sayesinde, SCUBA dal›ﬂ sporu giderek yayg›nlaﬂmaktad›r. Dünyan›n önde gelen iki dal›ﬂ e¤itim kurumu,
PADI (Professional Association of Diving Instructors) ve CMAS’nin (Confédération Mondiale des
Activités Subaquatiques) verilerine göre,[1,2] dünyada
10 milyonun üzerinde lisansl› sportif SCUBA dal›c›s› bulunmaktad›r. Üç taraf› denizlerle çevrili ülkemizde de, hem dal›ﬂ imkanlar›n›n artmas› hem de
dal›ﬂ turizminin geliﬂmesi sonucu bu spora ilgi artmaktad›r. Ülkemizde yaklaﬂ›k 40.000 sertifikal›
sportif SCUBA dal›c›s› bulunmaktad›r. Bunlar›n yar›dan fazlas› dal›ﬂ aktivitelerini berrak suyu, zengin
deniz dibi yaﬂant›s›, I. Dünya Savaﬂ›’ndan kalma bat›klar›n bollu¤u ve ‹stanbul’a yak›nl›¤› nedeniyle,
Edirne ve Çanakkale il s›n›rlar› aras›nda olan Saroz
körfezinde gerçekleﬂtirmektedir. Bu nedenle, her ne
kadar deniz kenar›nda olmasa da, Edirne’de dal›ﬂ
sporu ile ilgilenen yüzlerce sporcu ve bir de dal›ﬂ
kulübü vard›r. Dal›c›lar, ya dal›ﬂ öncesi muayeneleri
için ya da dal›ﬂa ba¤l› sorunlar›n ortaya ç›kmas› halinde kulak burun bo¤az (KBB) poliklini¤imize gelmektedir. Bunun en önemli nedeni, dal›ﬂa ba¤l› sorunlar›n büyük ço¤unlu¤unun KBB disiplini içerisinde görülmesidir.[3,4]

Orta kulak barotravmas› ile ilgili yapt›¤›m›z
araﬂt›rmalardan birinde, mastoid pnömatizasyonun
büyüklü¤ü ile orta kulak barotravmas› riski aras›nda ters bir iliﬂki oldu¤unu belirledi¤imiz bildirilmiﬂtir.[15] Bu çal›ﬂmada da, orta kulak barotravmas›n› öngörmede mastoid pnömatizasyon derecesinin faydas› olup, olmad›¤› ve dal›c› muayenesindeki yeri,
bu muayenede genel kabul görmüﬂ Valsalva testi[5,6,16]
ile karﬂ›laﬂt›r›larak, araﬂt›r›ld›.

Dal›c›larda görülen en s›k dal›ﬂ sorunu orta
kulak barotravmas›d›r.[4,5] Orta kulak barotravmas›,
dal›ﬂ s›ras›nda orta kulak boﬂlu¤u ile çevre bas›nc›
aras›ndaki bas›nç fark›n›n östaki borusu arac›l›¤› ile
eﬂitlenememesi durumunda oluﬂan doku hasar›d›r.[6] Kulakta a¤r›, iﬂitme kayb›, kulakta dolgunluk
ve bas›nç hissi gibi ﬂikayetler olur. Nadiren, ileri
formlar›nda kulak zar› perforasyonuna ve buradan
ortakula¤a kaçmas› sonucu so¤uk suyun kalorik
uyar›s› ile ciddi baﬂ dönmesine, dolay›s› ile hayati
tehlike yaratabilecek bir duruma neden olabilir.[6]
Dal›ﬂ öncesi muayenelerinin normal olmas› halinde
bile, dal›c›lar›n yar›ya yak›n›nda barotravma yak›nmalar› en az bir dal›ﬂ s›ras›nda görülebilmektedir.[4,7]

HASTALAR VE YÖNTEMLER
Genel dal›c› ve KBB muayenesi,[3,5,17] normal otoskopi, normal saf ses odyogram› 250-2000 Hz aras›ndaki frekanslarda 15 dB’yi, 4-8 kHz frekanslar›nda
30 dB’yi geçmedi¤i ve hava-kemik yolu aç›kl›¤›n›n 5
dB’den fazla olmad›¤› ve normal timpanogram› olan
(orta kulak bas›nc› +/- 50 daPa, 1000 Hz’de stapes
refleks eﬂikleri 105 dB ve alt›nda olan) 34 gönüllü
sportif SCUBA dal›c›s› aday› (8 kad›n (%24), 26 erkek (%76); ort. yaﬂ 26; da¤›l›m 14-38) çal›ﬂmaya dahil edildi. Odyometrik testi normal olmayan iki olgu
çal›ﬂmaya al›nmad›. Bütün dal›c›larda Valsalva testi
yap›ld›. Valsalva manevras› öncesi ve sonras› timpanogramlar› kaydedildi. Yutkunma ile manevra sonras› oluﬂan bas›nc› eﬂitleme yetenekleri saptand› (ﬁekil 1). Bu ölçümlerde dal›c›lar›n baﬂar›l› say›l›p, Valsalva testinin pozitif kabul edilmesi için, ard›ﬂ›k timpanogramlarda en az 10 mmH2O’luk bir bas›nç fark›n›n olmas› arand›.[7]

Orta kulak barotravmas›n›n önlenmesinde en
önemli aﬂamalardan biri, dal›ﬂ öncesi dikkatli bir
KBB muayenesinin yap›lmas›d›r. Üst solunum yolu
enfeksiyonlar›, kontrolsüz alerjik rinit, nazal polipler ve septum deviasyonu, h›zl› bas›nç de¤iﬂikli¤i s›ras›nda östaki borusunun orta kulak boﬂlu¤unu
ventile etme kapasitesini etkileyen önemli nedenler57
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pnömatizasyon derecelerini yetersiz (küçük) pnömatizasyon (barotravmaya yatk›n), 30 cm2’nin üzerindeki de¤erleri ise iyi (büyük) pnömatizasyon (barotravma beklenmeyen) grup olarak kabul ettik.
Dal›ﬂlar, 20-30 dk’l›k sürelerde, ortalama 18 m (261 m) derinliklerde yap›ld›. Bütün dal›c›lar ayn› dal›ﬂ e¤itmeni taraf›ndan e¤itildi ve hepsine ayn› dal›ﬂ
program› uyguland›. Dal›ﬂ tüpünün içeri¤i bas›nçl›
atmosferik hava idi. Dal›c›lara, çal›ﬂman›n baﬂ›nda
herhangi bir dal›ﬂ sorunu oldu¤unda klini¤imize
gelmeleri önerildi. Ayr›ca her dal›ﬂ sonras› her bir
dal›c›ya dal›ﬂ e¤itmeni taraf›ndan herhangi bir ﬂikayeti olup olmad›¤› sorularak, ﬂikayet oldu¤unda klini¤imize gelmeleri sa¤land›. Dal›ﬂ takiplerinde, dal›c›lar herhangi bir semptom oldu¤unda ilk 24 saat
içerisinde, bireysel pnömatizasyon derecelerinden
ve Valsalva testi sonuçlar›ndan habersiz bir araﬂt›r›c› taraf›ndan görülerek, orta kulak barotravmalar›
kaydedildi. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirildi¤i s›rada ortaya ç›kan barotravmalar çal›ﬂmaya dahil
edilmedi.

ﬁekil 1 - Normal Valsalva testi sonucu (bas›nç de¤iﬂiklikleri 10
mmH2O’dan fazla). 1: baﬂlang›ç, 2: manevra sonras› ve
3: yutkunma sonras› timpanogramlar.

Schüller grafisi çekilerek, “dikdörtgen boyut”
metodu[15,18,19] ile mastoid pnömatizasyon dereceleri
hesapland›. Bu yöntem ile elde edilen mastoid pnömatizasyonun derecesi, planimetrik yöntem ile elde
edilende oldu¤u gibi gerçek boyutu yans›tmamakla
beraber, bununla tam bir korelasyon gösteren ve
pratik hesaplama kolayl›¤› getiren rakamsal bir de¤erdir (ﬁekil 2).[15,19] Bu pratik yöntemde mastoid
pnömatizasyon derecesi infraorbitomeatal çizgiye
paralel mastoid kemik hava hücre sisteminin en
uzun kenar› ile buna dik en uzun mastoid kemik hava hücre sisteminin kenar›n›n cm olarak boyutlar›
çarp›larak elde edilir. Planimetrik yöntemle hesaplanan (milimetrik ka¤›t veya bilgisayar programlar›
kullan›larak) pnömatizasyon alan›n›n yaklaﬂ›k iki
kat› bir de¤er vermektedir.[19] Daha önceki araﬂt›rmam›zda, normal dal›c›lardaki ortalama mastoid pnömatizasyon derecesini 30.04 cm2 olarak belirlemiﬂtik.[15] Klinik pratik aç›s›ndan, “30 cm2 ve alt›ndaki”

Orta kulak barotravmalar› Edmonds s›n›fland›rmas›na göre derecelendirildi.[20] Buna göre:
0. derece: Semptom var fakat timpanik membran
normal,
1. derece: Malleusta eritem,
2. derece: Malleusta eritemle birlikte timpanik
membran içinde hafif kanama mevcut,
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ﬁekil 3 - Barotravmal› (dairesel sembol), normal (vertikal-kare
sembol) ve bütün kulaklarda (üçgen sembol) mastoid
pnömatizasyon derecesi ile iliﬂkili kulak say›s›. Her bir
nokta 10 cm2’lik dilimlerdeki kulak say›s›n› göstermektedir [10x-(10x+9.9); x={0,1,2,…}].

ﬁekil 2 - “Dikdörtgen boyut” yöntemine göre mastoid pnömatizasyon derecesi (siyah dörtgen içindeki alan). Beyaz çizgi ile çevrili alan, planimetrik yöntemle hesaplanan
pnömatizasyon alan›.
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TABLO I
SEMPTOMAT‹K ORTA KULAK BAROTRAVMASI SAPTANAN VE SAPTANMAYAN DALICI* VE
KULAKLARDA VALSALVA TEST‹ VE MASTO‹D PNÖMAT‹ZASYON DERECES‹ SONUÇLARI
Valsalva testi
Pozitif

Barotravma saptanan
dal›c›* ve kulaklar
• Dal›c› (n=16)
• Kulak (n=21)
• Barotravma saptanmayan
dal›c› ve kulaklar
• Dal›c› (n=18)
• Kulak (n=47)
• Bütün dal›c› ve kulaklar
• Dal›c› (n=34)
• Kulak (n=68)

Mastoid pnömatizasyon derecesi

Negatif

‹yi

Yetersiz

n

%

n

%

n

%

n

%

13
17

81
81

3
4

19
19

5
7

31
33

11
14

69†
67‡

15
43

83
91

3
4

17
9

13
35

72§
74◊

5
12

28
26

28
60

82
88

6
8

18
12

18
42

53
62

16
26

47
38

*E¤er bir dal›c›n›n herhangi bir kula¤›nda bir kez dahi barotravma saptanm›ﬂsa, bu dal›c› barotravma saptanan dal›c› grubunda
de¤erlendirildi. Mastoid pnömatizasyon derecesi Valsalva testi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, †: p<.05; ‡: p<.005 (Fisher Kikare analizi).
Barotravma saptanan ve saptanmayanlar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, §: p<.05; ◊: p<.005 (Fisher Kikare analizi).

r›n hiçbirinde saptanmad›.

3. derece: Timpanik membrandaki kanama ileri
düzeyde,

Barotravma saptanan kulaklardaki ortalama
mastoid pnömatizasyon derecesi, 25.88 cm2 (standart sapma: ±12.06, ortanca: 27.00 cm2, aral›k: 2.9047.50 cm2), barotravma saptanmayan kulaklar›n ortalama pnömatizasyon derecesinden, 34.69 cm2
(standart sapma: ±9.36, ortanca: 34.80 cm2, aral›k:
15.90-56.10 cm2) belirgin olarak daha küçük idi
(Mann-Whitney U-testi, p<0.005) (ﬁekil 3).

4. derece: Hematimpanum,
5. derece: Timpanik membranda perforasyon var.
Çal›ﬂma sonunda, karar matris analizi yap›larak,
Valsalva testinin ve mastoid pnömatizasyon derecesinin orta kulak barotravmas›n› öngörmedeki duyarl›l›klar›, özgüllükleri, pozitif ve negatif tan›mlama
oranlar› ile do¤ruluk oranlar› hesapland› ve her iki
test karﬂ›laﬂt›r›ld›. P<0.05 de¤eri anlaml› kabul edildi.

Mastoid pnömatizasyon derecesi barotravmaya
yatk›n dal›c›lar› belirlemede Valsalva testine göre
belirgin olarak daha iyi bir yöntem idi (Fishers Kikare analizi, p<.05). Mastoid pnömatizasyon derecesi, barotravmal› 16 dal›c›n›n 11’inde (%69) yetersiz
iken, Valsalva testi bunlar›n sadece üçünde (%19)
negatif idi (Tablo I). Ayr›ca, barotravma saptanan ve
saptanmayan dal›c›lardaki test sonuçlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, mastoid pnömatizasyon derecesinin sonuçlar› belirgin olarak daha anlaml› idi (Tablo I).
Mastoid pnömatizasyon derecesi ve Valsalva testinin barotravmaya yatk›n dal›c›lar› öngörmede s›ras›yla, duyarl›l›k: %69 ve %19; özgüllük: %72 ve %83;
pozitif tan›mlama oran›: %69 ve %50; negatif tan›mlama oran›: %72 ve %54; ve do¤ruluk oran›: %71 ve
%53 olarak bulundu (Tablo III).

BULGULAR
Çal›ﬂmaya 34 dal›c› (8 kad›n (%24), 26 erkek
(%76); ort. yaﬂ 26; da¤›l›m 14-38) dahil edildi. Dal›ﬂ
öncesi muayenede, 16 dal›c›n›n (%47) 26 kula¤›nda
(%38) mastoid pnömatizasyon derecesi 30 cm2 ve alt›nda ölçüldü. Alt› dal›c›n›n (%18) sekiz kula¤›nda
(%12) Valsalva testi negatif bulundu (Tablo I).
Takip etti¤imiz toplam 1001 dal›ﬂ›n (ortanca: 26;
aral›k: 3-100) 28’inde (%2.8), 16 dal›c›n›n (%47) 21
kula¤›nda (%31) semptomatik orta kulak barotravmas› saptand› (Tablo II). Barotravmalar›n beﬂi 0.,
14’ü 1., dördü 2. ve beﬂi de 3. derece barotravma idi.
Dördüncü ve 5. derece gibi a¤›r barotravma dal›c›la59
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TABLO II
TOPLAM VE BAROTRAVMALI DALICI VE DALIﬁ SAYISI
Toplam dal›c› say›s›

34

Toplam dal›ﬂ say›s›
(medyan)

Barotravmal› dal›c›
say›s›

Barotravmal› dal›ﬂ
say›s›

Barotravmal› kulak
say›s›

n

Yüzde

n

Yüzde

n

Yüzde

n

Yüzde

1001

26

16

47

28

2.8

21

31

mandan beri bilinmektedir.[22] Geniﬂ pnömatizasyon
alanlar›, genellikle iyi östaki fonksiyonu olan ve otit
yak›nmalar› olmam›ﬂ kulaklarda saptan›r.[18,19,23] Di¤er bir de¤iﬂle, mastoid pnömatizasyonun büyüklü¤ü, kiﬂinin mastoid pnömatizasyon geliﬂiminin tamamland›¤› ilk 20 yaﬂ süresince olan tubal fonksiyonunun genel durumunu yans›tmaktad›r.[22,24] ‹yi pnömatizasyonlu dal›c›larda iyi östaki fonksiyonunun
beklenmesi ve bu dal›c›larda orta kulak barotravmas› riskinin yetersiz pnömatizasyonlu dal›c›lardan
daha düﬂük saptanm›ﬂ olmas›,[15] pnömatizasyon büyüklü¤ünün saptanmas›n›n dal›c› muayenesinde
faydal› olabilece¤i düﬂüncesini do¤urmuﬂtur. Yapt›¤›m›z bu çal›ﬂmada bu hipotezi destekleyen bulgular saptad›k. Pnömatizasyon büyüklü¤ünü pratik
olarak de¤erlendiren mastoid pnömatizasyon derecesi yöntemi ile barotravmal› 16 dal›c›n›n 11’i (%69)
belirlenebilirken, Valsalva testi ile sadece üçü (%19)
belirlenebildi (Fishers Ki-kare analizi, p<0.05). Barotravma saptanan kulaklardaki ortalama mastoid
pnömatizasyon derecesini (25.88 cm2), barotravma
saptanmayan kulaklar›n ortalama pnömatizasyon
derecesinden (34.69 cm2) belirgin olarak daha küçük
oldu¤unu bulduk (Mann-Whitney U-testi, p<.005).
Referans de¤erlendirmemiz ile de (pnömatizasyon
derecesi 30 cm2 ve alt›nda ise barotravmaya yatk›n,
30 cm2’den büyük ise barotravma beklenmeyen),
mastoid pnömatizasyon derecesi barotravma sap-

TARTIﬁMA
Yap›lan çal›ﬂmalarda dal›c› deneyimi, dal›ﬂ derinli¤i, yaﬂ, cinsiyet, sigara içimi, kullan›lan ilaçlar,
KBB öyküsü gibi faktörler ile barotravma oluﬂumu
aras›nda bir iliﬂki olmad›¤› saptand›¤›ndan,[4,20,21] bu
faktörler karﬂ›laﬂt›rmada göz önünde bulundurulmad›. Bütün dal›c›lar ayn› e¤itmen taraf›ndan e¤itildi, barotravma kay›tlar› test ve grafi sonuçlar›ndan
habersiz bir araﬂt›r›c› taraf›ndan tutuldu. Kulland›¤›m›z test yöntemleri, daha önceki çal›ﬂmalarda deneyim edindi¤imiz[7,15] ve literatürde kabul görmüﬂ
yöntemlerdir.[10,11,18,19]
Dal›c› muayenesinde Valsalva manevras› ile östaki
fonksiyonu de¤erlendirmesi birçok yazar taraf›ndan
önerilmektedir.[5,6,16] Bu öneri herhangi bir araﬂt›rma
sonucuna dayanmay›p, genel bilgi ﬂeklinde verilmektedir.[5,6,16] Fakat, yapt›¤›m›z bir araﬂt›rmada Valsalva
testinin dal›c›lardaki orta kulak barotravmas›n› öngörmede gerçekçi bir yöntem olmad›¤›n› saptad›k.[7]
Bu çal›ﬂmam›zda da buna benzer bir sonuç elde edildi. Valsalva testinin barotravmal› dal›c›lar› öngörmedeki duyarl›l›¤› oldukça düﬂük (%19) bulundu. Valsalva manevras› veya testi, östaki borusunun fonksiyonundan ziyade, geçirgenli¤i hakk›nda bilgi verir.[7,14]
Östaki borusunun fonksiyonu ile mastoid pnömatizasyonun büyüklü¤ü aras›ndaki iliﬂki uzun za-

TABLO III
VALSALVA TEST‹ VE MASTO‹D PNÖMAT‹ZASYON DERECES‹N‹N BAROTRAVMALI DALICI VE KULAKLARI
ÖNGÖRMEDE KARAR MATR‹S ANAL‹Z‹ SONUÇLARI
Test

Dal›c›/kulak

Duyarl›l›k

Özgüllük

Tan›mlama oran› (%)
Pozitif

Negatif

Do¤ruluk oran› (%)

Valsalva testi

Dal›c›
Kulak

19
19

83
92

50
50

54
72

53
69

Mastoid pnömatiz
derecesi

Dal›c›
Kulak

69
67

72
74

69
54

72
83

71
72
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tanmayan kulaklarda, barotravmal› kulaklardan belirgin olarak daha iyi bulunurken (Fishers Ki-kare
analizi, p<.005), Valsalva testi sonuçlar›nda böyle bir
farkl›l›k saptanmad› (Tablo I). Son olarak, karar matris analizi sonucu, mastoid pnömatizasyon derecesinin barotravmal› dal›c›lar› öngörmede pozitif ve negatif tan›mlama oranlar›n›n ve do¤ruluk oran›n›n
Valsalva testinin sonuçlar›ndan daha iyi oldu¤unu
saptad›k (Tablo III). Mastoid pnömatizasyon derecesi kolayl›kla ve çok az bir maliyet ile, hemen hemen
her hastanede bulunabilen bir röntgen cihaz› ile çekilen, basit bir Schüller grafisinden hesaplanabilmektedir. Dal›c› muayenesinde kullan›lmas› faydal›
olabilir.

8.
9.
10.

11.

12.

Sonuç olarak, sportif SCUBA dal›c›lar›nda orta
kulak barotravmas› riskini belirlemede mastoid
pnömatizasyon derecesi yöntemi, Valsalva testinden
daha yüksek do¤ruluk oran›na sahiptir. SCUBA dal›c› adaylar›n›n muayenesinde mastoid pnömatizasyon derecesinin ölçülmesinin, barotravmaya yatk›n
dal›c›lar›n belirlenmesinde ve gerekli tedbirlerin
al›nmas› aç›s›ndan faydal› olaca¤› kan›s›nday›z.

13.
14.

15.
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