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Üç milimetrelik akustik tümörü olan bir hastada ani iﬂitme kayb›
Sudden hearing loss in a patient with a 3-mm acoustic tumor
Dr. ‹smail YILMAZ,1 Dr. Seyra ERBEK,2 Dr. Selim ERBEK,2 Ody. Özlem ULUSOY,2 Dr. Tarkan ÇALIﬁANELLER3

Ani sensörinöral iﬂitme kayb› (SN‹K) tüm SN‹K’li olgular›n yaklaﬂ›k %1’ini oluﬂturur. Ani SN‹K’li hastalarda
akustik nörinom görülme oran› %47.5’e kadar bildirilmiﬂtir. Sol kula¤›nda 45 gün önce aniden baﬂlayan iﬂitme kayb› nedeniyle baﬂvuran 55 yaﬂ›nda erkek hastan›n odyolojik inceleme ve geçici uyar›lm›ﬂ otoakustik
emisyonunda solda tamama yak›n SN‹K ve emisyon
yoklu¤u görüldü. Elektronistagmografide solda kanal
paralizisi ve Kobrak testine yan›ts›zl›k; iﬂitsel beyin sap› odyometrisinde sol I-V interpik latans›nda ve V. dalga latans süresinin kulaklar aras› fark›nda uzama; iç
kulak bilgisayarl› tomografisinde sol internal akustik
kanal (‹AK) çap›nda geniﬂleme görüldü ve ‹AK manyetik rezonans görüntülemede (MRG) solda intrakanaliküler 3 mm çapl› koklear sinir kökenli kitleye rastland›.
Hastada ayn› zamanda saptanan, sa¤ pontoserebellar
sisterni dolduran, 18x17 mm boyutlar›nda menenjiyom
ile uyumlu ikinci bir kitlenin belirgin kayma etkisi yaratmad›¤›, dolay›s›yla soldaki iﬂitme kayb›n›n geliﬂmesine katk›s›n›n olmad›¤› düﬂünüldü. Ani iﬂitme kayb›ndan sonra geç baﬂvuran hastaya, 18 günlük azalan
dozda fluokortolon verilmesine ra¤men iﬂitme eﬂiklerinde de¤iﬂiklik olmad› ve hasta alt› ay aralarla çekilecek MRG incelemeleriyle izleme al›nd›.

Sudden sensorineural hearing loss (SNHL) accounts
for 1% of all SNHL cases. It has been reported that
acoustic neuroma may be present up to 47.5% of
patients with sudden SNHL. A 55-year-old man presented with sudden hearing loss in his left ear of 45-day
history. Audiologic and transient evoked otoacoustic
emission tests showed near-total hearing loss and
absence of emissions in the left ear, respectively.
Electronystagmography showed left canal paralysis
and lack of response to the Kobrak test. The interpeak
interval I-V latency and interaural amplitude differences
in wave V latency were prolonged in auditory brainstem
response. Computed tomography showed an increase
in the diameter of the left internal acoustic canal, and
magnetic resonance imaging (MRI) revealed an intracanalicular mass, 3 mm in size, originating from the left
cochlear nerve. Another mass (18x17 mm) was detected that filled the right pontocerebellar cistern, suggesting a meningioma, but this was not thought to exert an
obvious shift effect contributing to the development of
left-sided hearing loss. Despite treatment with a
tapered course of fluocortolone for 18 days the
patient’s hearing level did not change. He was included
in a follow-up with MRI at six-month intervals.

Anahtar Sözcükler: ‹ﬂitme kayb›, sensörinöral/etyoloji;
akustik nöroma/komplikasyon.

Key Words: Hearing loss, sensorineural/etiology; neuroma, acoustic/complications.

Ani sensörinöral iﬂitme kayb› (SN‹K) üç gün içinde, üç ard›ﬂ›k frekansta, en az 30 dB’lik akut iﬂitme
kayb› olarak tan›mlan›r. Ço¤u durumda neden belli

de¤ildir, iﬂitme geri dönebilir ya da dönmeyebilir,
tekrarlama olas›l›¤› vard›r.[1] Y›lda 100 binde 5-47
hastay› etkiledi¤i bildirilmiﬂtir.[2-4] Nedenleri aras›n-
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da viral enfeksiyonlar (yaklaﬂ›k %25’ini oluﬂturur),
bakteriyel enfeksiyonlar, lyme hastal›¤›, sifiliz, koklear membranlar›n rüptürü, vasküler hastal›klar, ilaç
toksisitesi, otoimmün hastal›klar, perilenfatik fistül
ve akustik nöroma say›labilir.[5,6] Prognoz tan› an›ndaki SN‹K’nin düzeyi, yaﬂ, gecikme zaman›, vertigonun eﬂlik edip etmemesi ve odyogram›n ﬂekli gibi
faktörlere ba¤l›d›r. Elli yaﬂ›n üzerinde ya da vertigonun eﬂlik etti¤i hastalarda prognoz daha kötü olmaktad›r.[2,5,7] Bunun yan›nda alçak frekanslar›n daha
düﬂük oldu¤u yukar›ya e¤imli odyogram› olan hastalar, düz ve aﬂa¤›ya e¤imli odyogramı olan hastalara göre daha iyi prognoza sahiptirler.[8] Tedavisiz iyileﬂme oranlar› %30 ile 65 aras›nda de¤iﬂmektedir.[3,5,7]
Genel olarak hastalar›n yaklaﬂ›k üçte birinde etkilenen kulakta iﬂitmenin tedaviden ba¤›ms›z olarak
birkaç hafta içinde tamamen düzeldi¤i, di¤er üçte

birinde parsiyel düzelme oldu¤u ve son üçte birlik
k›s›mda ise iﬂitme kayb›n›n kal›c› oldu¤u kabul edilir.[4] Vazodilatatörler, diüretikler, antikoagülanlar,
plazma geniﬂleticileri tedavide önerilerilmekteyken;
CO2’nin etkisiz oldu¤u bildirilmektedir,[9] bunun yan›nda antiviral tedaviler ve steroidlerin belli ölçülerde baﬂar›l› oldu¤u bildirilmiﬂtir.[10] Son y›llarda s›kça
kullan›lmaya baﬂlanan intratimpanik deksametazon
uygulamas› da konvansiyonel yöntemlerle baﬂar› elde edilememiﬂ ani SN‹K olgular›nda kullan›lm›ﬂ ve
etkili bulunmuﬂtur.[11]
Ani SN‹K’nin akustik nörinomun (AN) klinik
görüntüsü olabilece¤i 1917’de Cushing taraf›ndan
öne sürülmüﬂ ve 1951’de Edwards ve Paterson bu
görüﬂü yerleﬂtirmiﬂlerdir.[4] Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarl› tomografinin

(a)

(b)

ﬁekil 1 - Hastan›n baﬂvuru an›ndaki (a) steroid tedavisi sonras›, (b) odyogram›. Kayb›n tüm frekanslarda dengeli oldu¤u düz ﬂekilli odyogramlarda solda tamama yak›n sensörinöral iﬂitme kayb› görülüyor.
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(a)

(b)

ﬁekil 2 - Sa¤ kulakta (a) geçici uyar›lm›ﬂ otoakustik emisyon elde edilirken, solda (b) elde edilemedi. Response: R=11.3 dB, L<A-B dB; Wave Repro: R=%65, L=%28; Stimulus: R=102
dBpk, L=96 Bpk; Stability: R=%96, L=%96.

(BT) yayg›n olarak kullan›lmaya baﬂlamas›yla AN
tespit edilme oranlar› artm›ﬂt›r.[4] Manyetik rezonans görüntüleme ile yap›lan çal›ﬂmalarda, iﬂitmenin parsiyel düzeldi¤i olgularda bile AN’ye rastland›¤› gösterilmiﬂ,[12] AN labirentin içinde bile
yerleﬂse iﬂitme kayb›na neden olabilece¤i belirtilmiﬂtir.[13]

2b). Elektronistagmografisinde (ENG) solda kanal
paralizisi elde edilmesi üzerine Kobrak testi yap›ld›
ve bu testte de yan›t al›namad›. Elektronistagmografisinde ayr›ca saccade testinde latans, do¤ruluk
ve peak velocity ile tracking testinde dalga formasyonu normal de¤ildi. ‹ﬂitsel beyin sap› odyometrisinde sol I-V interpik latans›nda (70 dB’de 6.10 ms,
80 dB’de 5.35 ms ve tekrarda 5.45 ms, 90 dB’de 5.02
ms) ve V. dalga latans süresinin kulaklar aras› far-

OLGU SUNUMU
Daha önceden her iki kula¤›n›n da iyi iﬂitti¤ini
söyleyen, matbaac›l›kla u¤raﬂan 55 yaﬂ›ndaki erkek
hastaya, sol kula¤›nda 45 gün önce aniden baﬂlayan
iﬂitme kayb› nedeniyle baﬂvurdu¤u sa¤l›k merkezinde yeterli de¤erlendirme yap›lmadan betahistidin 24 mg/gün tedavisi uygulanm›ﬂt›. O günden
sonra ç›nlamas› geçmeyen, iﬂitmesi düzelmeyen
hasta poliklini¤imize baﬂvurdu¤unda odyolojik incelemesinde solda düz ﬂekilli odyogramda totale
yak›n SN‹K (ﬁekil 1a), 83 dB’lik saf ses ortalamas›
ve sol kulakta tinnitus matching sonucu 3000 Hz’de
85 dB ﬂiddetinde tinnitus tespit edildi. Quickscreen
(Version 5) menü seçene¤i kullan›larak, beﬂ frekansta (0.5, 1, 1.5, 2 ve 4 kHz) yap›lan geçici uyar›lm›ﬂ
otoakustik emisyonunda (TEOAE) (Model ILO-88,
Otodynamics, Ltd, Hatfield, U.K.) sa¤da emisyon
elde edilirken (ﬁekil 2a), solda elde edilmedi (ﬁekil

ﬁekil 3 - Her iki kulaktan elde edilen iﬂitsel beyin sap› odyometrisi bulgular›. Solda I-V interpik latanslarda ve V. dalga
latans süresinin iki kulak aras›ndaki fark›nda uzama görülüyor.
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k›nda uzama (70 dB’de 2.75 ms, 80 dB’de 2.60 ms ve
tekrarda 2.60 ms, 90 dB’de 2.28 ms) bulundu (ﬁekil
3). ‹ç kulak BT'sinde (Philips Mx8000) sol internal
akustik kanal (‹AK) çap›nda (ﬁekil 4a) (5.4 mm) sa¤a göre (ﬁekil 4b) (4.3 mm) asimetrik geniﬂleme, sa¤
pontoserebellar köﬂe sisterni içerisinde 18x17 mm
boyutunda menenjiyom ile uyumlu kitle görüldü.
‹nternal akustik kanal MRG’sinde (Philips 1.5 Tesla), solda, T1’de hipointens T2’de hiperintens, intrakanaliküler anterior-inferior kesimde 3 mm çapl›,
kontrast tutulumu gösteren, koklear sinir kökenli
kitle ve sa¤da, T1’de hipointens T2’de gri cevher ile
izointens, tentoryum serebelliden köken ald›¤› düﬂünülen ve sa¤ ponto-serebellar sisterni doldurarak
ponsa sa¤ lateralden indentasyon oluﬂturan, ‹VKM
sonras› belirgin kontrast madde tutulumu gösteren,
menenjiyom ile uyumlu kitle tespit edildi (ﬁekil 5).

Beyin cerrahisi ile yap›lan konsültasyon sonucu
sa¤daki menenjiyom ile uyumlu kitlenin belirgin
kayma etkisi yaratmad›¤›, dolay›s›yla soldaki iﬂitme kayb›n›n geliﬂmesine katk›s›n›n olmad›¤› düﬂünüldü. Hasta bize gelmeden önce de, tedavi verdi¤imiz dönemde de baﬂ dönmesinin olmad›¤›n› söyledi. Geç baﬂvuran ani iﬂitme kayb› olarak kabul etti¤imiz hastaya, fluokortolon 60 mg/gün dozundan
kademeli azaltarak (10 mg/3 gün) 18 gün süreyle
vermemize ra¤men iﬂitme eﬂiklerinde de¤iﬂiklik olmad› (ﬁekil 1b). Hasta alt› ay aralarla çekilecek
MRG incelemeleri ile her iki kitle aç›s›ndan izleme
al›nd›.
TARTIﬁMA
Akustik nörinomlu hastalarda iﬂitme kayb›na neden oldu¤u düﬂünülen iki mekanizma vard›r;[4]
1) Tümör büyüklü¤ü; mikrovaskülarizasyonun
bozulmas›na ve koklear sinir üzerine mekanik bas›ya neden olabilir.

(a)

2) ‹mmünolojik ya da enflamatuvar olaya ba¤l›
endolenfatik hidrops.
Tümörün kitle etkisiyle ya da kanamas› sonucunda internal oditör arterin s›k›ﬂt›¤› ve buna ba¤l›
ani SN‹K meydana geldi¤i de di¤er bir görüﬂtür.[4]
Vestibülokohlear sinire ait transizyonel zon olarak
bilinen Obersteiner-Redlich zon tutulumunun küçük tümörlere ba¤l› reversible hasar› aç›klayabilece¤i öne sürülmüﬂtür. Bu anatomik alanda miyelin k›-

(b)

ﬁekil 5 - ‹nternal akustik kanal manyetik rezonans görüntülemesinde, solda intrakanaliküler anterior-inferior kesimde 3
mm çapl› koklear sinir kökenli kitle (dikey ok) ve sa¤da
pontoserebellar sisterni dolduran menenjiom ile uyumlu kitle (yatay ok) görülüyor.

ﬁekil 4 - ‹ç kulak bilgisayarl› tomografisinde sol internal akustik
kanal çap›nda (a) (5.4 mm) sa¤a göre (b) (4.3 mm) asimetrik geniﬂleme izleniyor.
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l›f›n ve kan deste¤inin olmamas› bu görüﬂün dayanak noktas›d›r.[14]

de (%36) AN tespit etmiﬂ ve bunlar›n da dördünün (%16.7) küçük boyutlu kanal içi tümör oldu¤unu bildirmiﬂler ancak tam boyutlar›na ait bilgi
vermemiﬂlerdir. Inoue ve ark.[12] 24 hastal›k çal›ﬂmalar›nda alt› hastan›n (%25) tam boyut belirtmeden intrakanaliküler ve di¤erlerinin serebellopontin köﬂede (4 hastan›n 5 mm, 5 hastan›n 10
mm, 5 hastan›n 15 mm, 3 hastan›n 20 mm, 1 hastan›nda 30 mm'lik) tümörü oldu¤unu ve tümör
boyutu ile saf ses ortalamalar› aras›nda iliﬂki olmad›¤›n›, ancak yine de büyük tümörlü hastalarda iﬂitmenin daha zor iyileﬂti¤ini belirtmiﬂlerdir.
Aarnisalo ve ark.n›n[19] 82 hastal›k MRG çal›ﬂmas›nda dört hastada (%5) AN tespit edilmiﬂ,
bunlar›n ikisinin kanal içinde ve 1 cm’den küçük
çapa, di¤er ikisininde serebellopontin köﬂede ve 1
ile 2 cm aras›nda çapa sahip oldu¤u bildirilmiﬂtir.
Bu verilerden hareketle bizim olgumuzun 3 mm
gibi oldukça küçük boyutlu bir tümöre sahip oldu¤u ve olas›l›kla kanal içindeki yerleﬂim yerine
ba¤l› olarak ani SN‹K’ye neden oldu¤u söylenebilir.

Birçok araﬂt›rmac› ani SN‹K olan AN’li hastalarda bile iﬂitmenin düzelebilece¤ini öne sürmüﬂlerdir.
Inoue ve ark.[12] %16, Berg ve ark.[15] %25 parsiyel, Nageris ve Popovtzer[4] ise %17 tam düzelme elde etmiﬂlerdir. Nageris ve Popovtzer’e[4] göre AN’nin indükledi¤i ani SN‹K, di¤er ani SN‹K nedenleri gibi
davranabilir ve parsiyel ya da tam olarak düzelebilir. Onlara göre iﬂitmede tam düzelme olmas› AN
varl›¤›n› d›ﬂlamaz. Bu bulgular ani SN‹K’li hastalar›n tan›sal de¤erlendirme ve ay›r›c› tan›lar›nda
önemli bir yer tutmal›d›r. Bizim hastam›zda ani iﬂitme kayb›n›n üçüncü ay›nda bile, vestibüler nöriti
ekarte etmek ve anti-ödem amaçlar›yla verdi¤imiz
oral steroid tedavisine ra¤men iﬂitmede herhangi bir
düzelme olmad›¤› gözlendi. Literatürde geçen prognostik faktörlerden tan› an›ndaki ciddi iﬂitme kayb›,
ileri yaﬂ ve düz ﬂekilli odyogram özelliklerinin hastamızdaki olumsuz prognostik faktörler oldu¤u düﬂünüldü.
Her ne kadar AN tedavisi açısından geç kalınmıﬂ olsada, küçük akustik tümörlerin erken saptanmas› ﬂüphesiz gereklidir. Küçük tümörlü hastalarda ameliyat sonras› fasyal fonksiyonlar›n çok
daha iyi, kalan iﬂitme beklentisinin çok daha yüksek ve ameliyat sonras› komplikasyonlar›n daha az
oldu¤u iyi bilinmektedir.[16] Akustik nörinomlar›n
ço¤u yavaﬂ büyüme e¤ilimindedir, az bir bölümü
ise h›zl› büyüyebildi¤inden AN’lerin büyüme h›z›
önceden tahmin edilemez.[16] Thomsen ve Tos[17]
AN’li hastalar›n›n %14’ünde büyüme tespit etmiﬂ
ve bu hastalarda cerrahinin gerekli hale geldi¤ini
bildirmiﬂlerdir. Bu nedenle primer olarak cerrahi
planlanmasa bile erken tan› ve MRG ile izlem
önemli hale gelmektedir. Bunun yan›nda Seltzer ve
Mark’›n[18] da belirtti¤i gibi, yaln›zca SN bir soruna
iﬂaret eden nonspesifik ENG ve odyogram anormalliklerinde gadopentetate dimeglumine-enhanced MRG kullan›lmas›, AN gibi retrokohlear lezyonlu hastalar› labirentteki ya da intraaksiyel bölgedeki anormal durumlardan kolayl›kla ayr›labilmektedir. Bizim hastam›zda da cerrahi primer olarak düﬂünülmemiﬂ ve daha üç milimetrelik iken tan›s› konan hasta alt› ay aralarla çekilecek MRG ile
takibe al›nm›ﬂt›r.

Hastam›zda tespit etti¤imiz ABR[4,12,20] ve ENG[20]
sonuçlar›n›n literatürle uyumlu oldu¤u görülmüﬂtür. Haapaniemi ve ark.n›n[20] yaz›lar›nda belirtti¤i
büyük ekstrakanaliküler olanlardan çok, küçük intrakanaliküler AN’lerde saccade anormalliklerine
rastlanmas› ak›lda tutulmas› gereken bir ayr›nt›
olarak düﬂünülmüﬂtür.
Sonuç olarak, ani SN‹K, etyolojisindeki çeﬂitlili¤i nedeniyle dikkatle incelenmesi gereken bir durumdur. En önemli tan› araçlar›ndan biri kontrastla desteklenmiﬂ MRG’dir. Ani SN‹K’nin bizim olgumuzdaki 3 mm gibi çok küçük boyutlu AN’leri
dahi ortaya ç›karan bir semptom olabilece¤i öncelikle ak›lda tutulmal›d›r. Her ne kadar bizim olgumuzda düzelmese de, nedenin AN oldu¤u durumlarda da iﬂitmenin parsiyel ya da tam düzelebilece¤i unutulmamal›d›r. Ayn› zamanda tam düzelme
elde edilen ani SN‹K olgular›nda AN’nin yoklu¤u
d›ﬂlanmamal›d›r.
KAYNAKLAR
1. Kanzaki J. Diagnostic criteria for acute profound deafness. Acta Otolaryngol Suppl 1994;514:7-8.
2. Fetterman BL, Saunders JE, Luxford WM. Prognosis
and treatment of sudden sensorineural hearing loss.
Am J Otol 1996;17:529-36.
3. Stokroos RJ, Albers FW, Van Cauwenberge P.
Diagnosis and treatment of idiopathic sudden sen-

Ani SN‹K nedeni olan AN hastalar›nda tümör
boyutu ile ilgili kesin veriler bulunamam›ﬂt›r. Nageris ve Popovtzer[4] ani SN‹K’li 67 olgunun 24’ün124

Üç milimetrelik akustik tümörü olan bir hastada ani iﬂitme kayb›

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

sorineural hearing loss (ISSHL). A survey in The
Netherlands and Flanders. Acta Otorhinolaryngol
Belg 1996;50:237-45.
Nageris BI, Popovtzer A. Acoustic neuroma in patients
with completely resolved sudden hearing loss. Ann
Otol Rhinol Laryngol 2003;112:395-7.
Chandrasekhar SS. Intratympanic dexamethasone for
sudden sensorineural hearing loss: clinical and laboratory evaluation. Otol Neurotol 2001;22:18-23.
Lorenzi MC, Bittar RS, Pedalini ME, Zerati F, Yoshinari
NH, Bento RF, et al. Sudden deafness and Lyme disease. Laryngoscope 2003;113:312-5.
Lefebvre PP, Staecker H. Steroid perfusion of the inner
ear for sudden sensorineural hearing loss after failure
of conventional therapy: a pilot study. Acta
Otolaryngol 2002;122:698-702.
Byl FM Jr. Sudden hearing loss: eight years’ experience
and suggested prognostic table. Laryngoscope 1984;
94(5 Pt 1):647-61.
Stokroos RJ, Albers FW. Therapy of idiopathic sudden
sensorineural hearing loss. A review of the literature.
Acta Otorhinolaryngol Belg 1996;50:77-84.
Uri N, Doweck I, Cohen-Kerem R, Greenberg E.
Acyclovir in the treatment of idiopathic sudden sensorineural hearing loss. Otolaryngol Head Neck Surg
2003;128:544-9.
Ho HG, Lin HC, Shu MT, Yang CC, Tsai HT.
Effectiveness of intratympanic dexamethasone injection in sudden-deafness patients as salvage treatment.
Laryngoscope 2004;114:1184-9.
Inoue Y, Kanzaki J, Ogawa K. Vestibular schwannoma

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

125

presenting as sudden deafness. J Laryngol Otol 2000;
114:589-92.
Ozluoglu L, Jenkins HA. Intralabyrinthine schwannoma. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1994;120:14046.
Berenholz LP, Eriksen C, Hirsh FA. Recovery from
repeated sudden hearing loss with corticosteroid use
in the presence of an acoustic neuroma. Ann Otol
Rhinol Laryngol 1992;101:827-31.
Berg HM, Cohen NL, Hammerschlag PE, Waltzman
SB. Acoustic neuroma presenting as sudden hearing
loss with recovery. Otolaryngol Head Neck Surg 1986;
94:15-22.
Kaylic DM, Gilbert E, Horgan MA, Delashaw JB,
McMenomey SO. Acoustic neuroma surgery outcomes. Otol Neurotol 2001;22:686-9.
Thomsen J, Tos M. Acoustic neuroma: clinical aspects,
audiovestibular assessment, diagnostic delay, and
growth rate. Am J Otol 1990;11:12-9.
Seltzer S, Mark AS. Contrast enhancement of the
labyrinth on MR scans in patients with sudden hearing
loss and vertigo: evidence of labyrinthine disease.
AJNR Am J Neuroradiol 1991;12:13-6.
Aarnisalo AA, Suoranta H, Ylikoski J. Magnetic resonance imaging findings in the auditory pathway of
patients with sudden deafness. Otol Neurotol
2004;25:245-9.
Haapaniemi JJ, Laurikainen ET, Johansson R, Rinne T,
Varpula M. Audiovestibular findings and location of
an acoustic neuroma. Eur Arch Otorhinolaryngol 2000;
257:237-41.

