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SİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİNDE İNTRATİMPANİK KORTİKOSTERİOD VE IGF-1 

TEDAVİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Özet 

 

Amaç: Bu çalışmada amacımız, sisplatin ototoksisitesinde intratimpanik IGF-1 ve intratimpanik 

deksametazonun terapötik etkilerinin elektrofizyolojik olarak karşılaştırılmasıdır. 

Materyal ve Metod: 12 adet sıçana 16 mg/kg tez doz yavaş infüzyon ile intraperitoneal yolla 

sisplatin enjeksiyonu yapıldı. Sisplatin verilmeden, sisplatin verildikten 72 saat sonra ve İT 

enjeksiyonlardan sonra BAER yapılarak ABR dalgalarının latans süreleri dökümente edildi. Deney 

hayvanlarının sağ kulakları kontrol grubu olarak kabul edildi ve intratimpanik salin enjeksiyonu 

yapıldı. Sol kulaklara  intratimpanik IGF-1 (Grup 1, n=4) veya deksametazon(Grup 2, n=3) verildi. 

Deneyi 7 sıçan tamamlayabildi. 

Bulgular: 90-80 dB 4/5 dalgalarda latans sürelerine kısalma gözlenmedi. 70-60 dB 4/5 

dalgalarda latans sürelerinde kısalma gözlenmedi ancak ototoksisiteyi yavaşlatan ve durduran bir etki 

gözlendi. 50 dB 4/5 dalgalarda hem IGF-1 hemde deksametazon ototoksisiteyi iyileştiren etki gösterdi . 

Bu etki grup 2’de istatistiksel olarak anlamlı gözlenmedi ancak  grup 1’de istatistiksel olarak anlamlı 

gözlendi. 

Sonuç: Sisplatin ototoksisitesinde intratimpanik IGF-1 ototoksisiteyi durduran ve işitme 

seviyesinde iyileşmeye yol açan bir ajan olduğu gözlenmiştir. 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

Objective: The aim of this study is to compare therapeutic  effects of intratympanic 

dexamethasone and intratympanic IGF-1 treatments in cisplatin ototoxicity using electrophysiological 
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evaluations. 

Materials and methods: Single dose of 16 mg/kg of cisplatin was administered 

intraperitoneally to the 12 rats. BAER tests were performed and ABR latencies were documented at 

basal condition, 72h post-cisplatin administration and after IT injection of dexamethasone or IGF-1. 

The right ears of the rats received only intratympanic saline injection and were considered as the 

control group for treatment. The left ears of the rats received either IGF-1 (Group 1, n=4) or  

dexamethasone (Group 2, n=3).  7 rats were able to complete the study. 

Results: At  90-80 dB or 70-60 dB hearing levels (HL) no improvement was observed in 

prolonged latency of 4/5 wave, although at 70-60 dB a beneficial effect was observed as the 

progression of ototoxicity was slowed down or stopped. At 50 dB HL prolonged latency of 4/5 wave 

was improved in response to both dexamethasone and IGF-1 treatments, while the the effect was 

statistically significant only in the IGF-1 group. 

Conclusion:  Intratympanic IGF-1 could be a good choice for  treatment of cisplatin induced 

ototoxicity, as it stops progression of ototoxicity and provides improvement in hearing levels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ ve KAPSAM 

Sisplatin günümüzde baş boyun skuamöz hücreli karsinomu, solid testis tümörleri, over 
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tümörleri, serviks tümörleri, mesane ve prostat tümörleri, küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri gibi 

bir çok malign neoplazinin medikal tedavisinde kullanılan alkilleci antineoplastik ilaçtır. 

Nefrotoksisite, ototoksisite, miyelotoksisite, gastrointestinal toksisite, periferik nöropati gibi ciddi yan 

etkileri mevcuttur.  

Sisplatinin ototoksik etkisi irreversible, bilateral, progresif, yüksek frekanslardaki sensorinöral 

işitme kaybı ile karekterizedir. Sisplatin ototoksisitesi hem kullanım alanı hem de yan etkileri nedeniyle 

Kulak Burun Boğaz Hekimlerinin sıkca karşılaştığı bir durumdur. İntratimpanik kortikosteroid 

tedavisinin sisplatin ototoksisite çalışmalarında histopatolojik ve elektrofizyolojik olarak etkili olduğu 

kanıtlanmıştır. İntratimpanik IGF-1 tedavisinin kohlear yapılarda rejenerasyon yeteneği olduğu 

kanıtlanmıştır. Literatürde yaptığımız taramalarda intratimpanik IGF-1 tedavisininsisplatin 

ototoksisitesinde denenmemiş olduğunu gözlemledik. 

Biz de bu çalışmamızda rat modelinde intratimpanik kortikosteroid ile  intratimpanik IGF-1’nin 

elektrofizyolojik etkileri karşılaştırmayı amaçladık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışmamız başlangıcında T.C. Ankara Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulundan deneysel 
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hayvan çalışması onayı alındı. Çalışmamızda ağırlıkları 200-300  gr arasında değişen Wistar Albino 

ırkı sıçanlar dahil edildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma ve Hayvan 

Laboratuarında ilaç uygulama zamanları ve BAER  ölçümleri haricinde sıcaklığı 22±2 ◦C’de, nemi % 

65-70 oranında korunan ve 12 saat aydınlık- 12 saat karanlık bir ortamda tutuldu.  Denekler standart 

laboratuvar yemiyle beslendi. Helsinki Nihai Senedinde deneysel çalışmalarla ilgili maddelerin tümüne 

uyuldu.  Çalışma öncesinde sıçanlara genel anastezi altında  otoskop ile muayene edilerek herhangi bir 

zar patoloji olup olmadığı kontrol edildi ardından BAER uygulandı  ve bazal işitme eşikleri 

standardlara uygun olup olmadığı belirlendi.  

BAER işlemi için denek hayvanları, barınma yerleri olan Ankara Üniversitesi Deney 

Hayvanları Laboratuarından cihazın bulunduğu Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi 

Anabilimdalı’na BAER yapılacağı günlerde toplamda 3 saatliğine uygun koşullarda transfer edilmiştir. 

Tüm uygulamalar deneklere anestezi alında yapılmıştır. Anestezi için 60 mg/kg intraperitoneal 

ketamine hidroklor( Ketalar, Ezcacıbaşı Parke-Davis , İstanbul , Türkiye) ve 10 mg/kg intraperitoneal 

ksilazin hidroklorid ( Alfazyne, Alfasan International BV,Woerden, Hollanda) kullanılmıştır.   

BAER ölçümleri Medelec Synergy 5 channel EMG/ EP cihazi ile yapılmıştır. (Oxford 

Instrument, Abingdon, UK). Neonatal dış kulak yolu propları  (Oxford, S1021) kulağa yerleştirilmiştir. 

Subdermal monopolar iğne elektrotlar (Oxford, 017K103)  vertekse (pozitif), mastoid bölgeye (negatif) 

ve dorsuma (toprak) olacak şekilde yerleştirilmiştir.  Elektrot impedansları  2 Ω altında olduğu kontrol 

edilmiştir.İlk 10 milisaniyede oluşan uyarılar değerlendirilmiştir. Her klik sesi (0.1-3 kHz) 

filtrelenmiştir. Uyarı seviyeleri HL 90 dB’den başlayak 10 dB azaltarak 1 dakikada 10 uyarı olacak 

şekilde verilmiştir. Her HL’da dalga boylarıının latans süreleri milisaniye olarak dokumente edilmiştir. 

Latans sürelerinin uzamasına bağlı olarak  sisplatinin ototoksisite etkisi ve İT deksametazon ve IGF-

1’in etkileri değerlendirilmiştir. 

Araştırmada  sisplatin (Sisplatin-teva 10 mg 1 flakon, MED-İLAÇ San. ve Tic. A.Ş, İstanbul)  

16mg/kg dozunda enjeksiyonu intraperitoneal enjeksiyon olarak   sıçanlardaki enjeksiyon kurallarına 

uyularak araştırma ekibi tarafından yapıldı. 72 saat sonrasında BAER işlemi yapılarak ototoksisite 

objektif olarak kanıtlandı. 

İntratimpanik uygulamalar için digital otoskop (Welch Allyn Digital MacroView 3,5 V Halogen 

HPX Fiber –Optic Otoscope, New York, ABD) kullanılmıştır. 

Çalışmamızda 12 adet sıçan kullanılmıştır ancak 5 adet sıçan çalışmayı tamamlayamamıştır. 7 

sıçan çalışmayı tamamlayabilmiştir. 
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Şekil 1. BAER yapılan sıçan 

Araştırmada öncelikle bütün sıçanlara sisplatin enjeksiyonundan 72 saat önce anestezi altında 

BAER işlemi uygulandı.  Ototoksisite modeli oluşturulduktan sonra denekler iki gruba ayrıldı. 

1. Grup’taki 4 sıçana sisplatin ototoksisitesi oluşturulduktan sonra 3 gün boyunca  sol 

kulaklarına rhIGF-1(Increlex, Ipsen Biopharmaceutical, NJ, ABD) 10mg/ml 400 microgram içerecek 

şekilde intratimpanik olarak orta kulağı dolduracak şekilde sağ kulaklara aynı miktarda SF (Serum 

fizyolojik %0.9 NACI)  2ml 27 G dental enjektör kullanılarak  enjekte edildi. Sisplatin 

enjeksiyonundan 72 saat sonra BAER yapılarak işitme sonuçları değerlendirildi 

2. Grup’taki 3 sıçana sisplatin ototoksisitesi oluşturulduktan sonra 3 gün boyunca  sol 

kulaklarına deksametazon sodyum fosfat 4mg/ml (Dekort ampul DEVA, İstanbul, Türkiye) 50- 100 

mikrolitre intratimpanik olarak orta kulağı dolduracak şekilde sağ kulaklara aynı miktarda SF (serum 

fizyolojik %0.9 NACI)  2ml 27 G dental enjektör kullanılarak  enjekte edildi. Sisplatin 

enjeksiyonundan 72 saat sonra BAER yapılarak işitme sonuçları değerlendirildi. 
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Şekil 2. Deney Hayvang Grupları 

İstatistik inceleme için “Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v15.0” istatistik paket 

programı olarak kullanıldı. Verilerin normalite testleri için Kolmogorov-Smirnov ve Sharpio-wilk 

testleri kullanıldı. Değişkenleri değerlendirmek için  lineer modelde multivariate test kullanıldı. 2 li 

değişkenler için pairwaise comparisons uygulandı ve bu veriler Bonferroni testi ile doğrulandı. P 

değerinin 0,05 altında olması anlamlı kabul edilmiştir.  
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ANALİZ ve BULGULAR 

Deney hayvanlarına üç farklı zamanda BAER  yapılarak 4/5 dalganın latans süreleri ms 

cinsinde ölçülmüştür. Çalışmada 30 dB  ve altındaki değerler için latans süresinde hesaplama 

yapılmıştır. BAER ölçümleri bazal ölçüm, post-sisplatin ve İT tedavi sonrası ölçümler kaydedilmiştir.  

Tablo 1: 90 dB 4/5. Dalga Ölçümleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazal ölçüm, post-sisplatin ve intratimpanik tedavi sonrasında ki BAER ölçümlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmiştir (p<0.05). BAER ölçümleri ile gruplar arasında etkileşimde 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p<0,05). Sol ve sağ kulak arasında intratimpanik tedavi 

sonrasındaki BAER ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamı fark gözlenmiştir (p<0.05). Sol ve sağ 

kulak ile grupların etkileşimi paralel olarak belirlenmiştir (p>0,05). Bazal ölçüm ve  post-sisplatin  

BAER ölçümleri arasında istatiksel olarak fark gözlenmiştir (p<0,05). Ancak post sisplatin  BAER ile 

intratimpanik tedavi sonrasında  BAER ölçümleri arasında sayısal değer olarak latans süresinde azalma 

gözlenmiştir ancak istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir(P>0,05). 

 

 

 

 

 

 

Grup BAER Taraf Ortalama SS 

1 Bazal Ölçüm Sol 4,425 ,216 

  Sağ 4,460 ,202 
 Post-Sisplatin Sol 5,440 ,458 

  Sağ 5,635 ,479 

 Tedavi sonrası Sol 5,710 ,477 

  Sağ 6,005 ,473 

2 Bazal Ölçüm Sol 4,353 ,250 

  Sağ 4,380 ,233 
 Post-Sisplatin Sol 5,007 ,528 
  Sağ 5,487 ,553 

 Tedavi sonrası Sol 5,420 ,550 
  Sağ      5,83      ,546 



EK-11Sonuç Raporu Formatı 

Tablo 2: 80 dB 4/5. Dalga Ölçümleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazal ölçüm, post-sisplatin ve intratimpanik tedavi sonrasında ki BAER ölçümlerinde istatistiksel 

olarak anlamlı fark gözlenmiştir (p<0.05). BAER ölçümleri ile gruplar arasında etkileşimde istatistiksel 

olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p<0,05). Sol ve sağ kulak arasında intratimpanik tedavi 

sonrasındaki BAER ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamı fark gözlenmiştir (p<0.05). Sol ve sağ 

kulak ile grupların etkileşimi paralel olarak belirlenmiştir (p>0,05). Bazal ölçüm ve  post-sisplatin  

BAER ölçümleri arasında istatiksel olarak fark gözlenmiştir (p<0,05). Ancak post sisplatin  BAER ile 

intratimpanik tedavi sonrasında  BAER ölçümleri arasında sayısal değer olarak latans süresinde azalma 

gözlenmiştir ancak istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir(P>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup BAER Taraf Ortalama SS 

1 Bazal Ölçüm Sol 4,510 ,236 
  Sağ 4,540 ,226 

 Post-Sisplatin Sol 5,690 ,524 
  Sağ 5,690 ,480 
 Tedavi sonrası Sol 5,830 ,440 

  Sağ 6,075 ,481 
2 Bazal Ölçüm Sol 4,407 ,272 

  Sağ 4,467 ,261 

 Post-Sisplatin Sol 5,060 ,605 

  Sağ 5,520 ,554 
 Tedavi sonrası Sol 5,573 ,508 

  Sağ 5,907 ,555 
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Tablo 3: 70 dB 4/ 5. Dalga Ölçümleri 

Grup BAER Taraf Ortalama SS 

1 Bazal Ölçüm Sol 4,645 ,280 

  Sağ 5,920 ,555 

 Post-Sisplatin Sol 5,900 ,464 
  Sağ 2,885 ,940 

 Tedavi sonrası Sol 3,700 1,207 
  Sağ 3,985 1,296 

2 Bazal Ölçüm Sol 4,460 ,323 
  Sağ 5,080 ,641 

 Post-Sisplatin Sol 5,807 ,535 

  Sağ 4,547 1,086 

 Tedavi sonrası Sol 5,947 1,393 
  Sağ 6,040 1,496 

Bazal ölçüm, post-sisplatin ve intratimpanik tedavi sonrasındaki BAER ölçümlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmiştir (p<0.05). BAER ölçümleri ile gruplar arasında etkileşimde 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p<0,05). Sol ve sağ kulak arasında intratimpanik tedavi 

sonrasındaki BAER ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamı fark gözlenmiştir (p<0.05). Sol ve sağ 

kulak ile grupların etkileşimi paralel olarak belirlenmiştir (p>0,05). Bazal ölçüm ve  post-sisplatin  

BAER ölçümleri arasında istatiksel olarak fark gözlenmiştir (p<0,05). Post-sisplatin BAER ölçümleri 

ile intratimpanik tedavi ölçümleri arasında istatistik olarak anlamlı fark gözlenmiştir. Tedavi 

protokolumuz sonrasında  5.dalga latans süresinde uzama devam etmiştir ancak bazal ölçüm ve post-

sisplatin ölçümü arasındaki farktan daha az fark elde edilmiştir. Ototoksik etkinin yavaşlatıldığı ancak 

durdurulamadığı veya geriye dönüştürülemediği gözlenmiştir.  

 
 

Şekil 3:70 dB 4/5.dalga latans-zaman-taraf grafiği 
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Tablo 4:60 dB 4/5. Dalga Ölçümleri 

Grup BAER Taraf Ortalama SS 

1 Bazal Ölçüm Sol 4,710 ,316 

  Sağ 4,810 ,272 

 Post-Sisplatin Sol 6,170 ,598 
  Sağ 5,885 ,529 

 Tedavi sonrası Sol 6,030 ,516 
  Sağ 7,230 ,500 

2 Bazal Ölçüm Sol 4,733 ,365 
  Sağ 4,660 ,314 

 Post-Sisplatin Sol 5,287 ,691 

  Sağ 5,873 ,610 

 Tedavi sonrası Sol 5,827 ,596 
  Sağ 7,287 ,577 

 

 

Bazal ölçüm, post-sisplatin ve intratimpanik tedavi sonrasındaki BAER ölçümlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmiştir (p<0.05). BAER ölçümleri ile gruplar arasında etkileşimde 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p<0,05). Sol ve sağ kulak arasında intratimpanik tedavi 

sonrasındaki BAER ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamı fark gözlenmiştir (p<0.05). Sol ve sağ 

kulak ile grupların etkileşimi paralel olarak belirlenmiştir (p>0,05). Bazal ölçüm ve  post-sisplatin  

BAER ölçümleri arasında istatiksel olarak fark gözlenmiştir (p<0,05). Post-sisplatin BAER ölçümleri 

ile intratimpanik tedavi ölçümleri arasında istatistik olarak anlamlı fark gözlenmiştir. Tedavi 

protokolumuz sonrasında  5.dalga latans süresinde uzama devam etmiştir ancak bazal ölçüm ve post-

sisplatin ölçümü arasındaki farktan daha az fark elde edilmiştir. Ototoksik etkinin yavaşlatıldığı ancak 

durdurulamadığı veya geriye dönüştürülemediği gözlenmiştir. 

 
Şekil 4:60 dB 4/5.dalga Latans süresi-zaman-taraf grafiği 
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Tablo 5: 50 dB 4/5. Dalga Ölçümleri 

Grup BAER Taraf Ortalama SS 

1 Bazal Ölçüm Sol 4,745 ,314 

  Sağ 5,035 ,288 
 Post-Sisplatin Sol 6,410 ,634 

  Sağ 6,015 ,564 
 Tedavi sonrası Sol 5,823 ,574 

  Sağ 7,415 ,567 
2 Bazal Ölçüm Sol 4,940 ,363 

  Sağ 4,860 ,333 
 Post-Sisplatin Sol 5,520 ,732 

  Sağ 6,213 ,651 
 Tedavi sonrası Sol 6,193 ,663 

  Sağ 8,593 ,655 

Bazal ölçüm, post-sisplatin sonrası ve intratimpanik tedavi sonrasındaki BAER ölçümlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmiştir (p<0.05). BAER ölçümleri ile gruplar arasında etkileşimde 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p<0,05). Sol ve sağ kulak arasında intratimpanik tedavi 

sonrasındaki BAER ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamı fark gözlenmiştir (p<0.05). Sol ve sağ 

kulak ile grupların etkileşimi paralel olarak belirlenmiştir (p>0,05). Bazal ölçüm ve  post-sisplatin  

BAER ölçümleri arasında istatiksel olarak fark gözlenmiştir (p<0,05).  Grup 2 için Post-sisplatin 

BAER ölçümleri ile intratimpanik tedavi ölçümleri arasında istatistik olarak anlamlı fark 

gözlenmemiştir. Tedavi protokolumuz sonrasında  5.dalga latans süresinde uzama devam etmiştir 

ancak bazal ölçüm ve post-sisplatin ölçümü arasındaki farktan daha az fark elde edilmiştir. Ototoksik 

etkinin yavaşlatıldığı ancak durdurulamadığı veya geriye dönüştürülemediği gözlenmiştir. Grup 1 de 

intratimpanik tedavi sonrasında 5. Dalganın latans süresinde  post-sisplatin latans süresine göre 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalma gözlenmiştir (p<0,05).  

 

Şekil 5:50dB 4/5.dalga latans süresi-zaman-taraf grafiği 
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Tablo 6:40 dB 4/5. Dalga Ölçümleri 

Grup BAER Taraf Ortalama SS 

1 Bazal Ölçüm Sol 4,845 ,289 

  Sağ 5,185 ,253 
 Post-Sisplatin Sol 6,080 ,621 

  Sağ 6,150 ,540 
 Tedavi sonrası Sol 6,290 ,644 

  Sağ 7,565 ,605 

2 Bazal Ölçüm Sol 5,180 ,333 

  Sağ 5,233 ,292 

 Post-Sisplatin Sol 5,680 ,717 

  Sağ 6,433 ,624 

 Tedavi sonrası Sol 6,620 ,744 

  Sağ 8,027 ,698 

Bazal ölçüm, post-sisplatin sonrası ve intratimpanik tedavi sonrasındaki BAER ölçümlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmiştir (p<0.05). BAER ölçümleri ile gruplar arasında etkileşimde 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p<0,05). Sol ve sağ kulak arasında intratimpanik tedavi 

sonrasındaki BAER ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamı fark gözlenmiştir (p<0.05). Sol ve sağ 

kulak ile grupların etkileşimi paralel olarak belirlenmiştir (p>0,05). Bazal ölçüm ve  post-sisplatin  

BAER ölçümleri arasında istatiksel olarak fark gözlenmiştir (p<0,05). Post-sisplatin BAER ölçümleri 

ile intratimpanik tedavi ölçümleri arasında istatistik olarak anlamlı fark gözlenmiştir. Tedavi 

protokolumuz sonrasında  5.dalga latans süresinde uzama devam etmiştir ancak bazal ölçüm ve post-

sisplatin ölçümü arasındaki farktan daha az fark elde edilmiştir. Ototoksik etkinin yavaşlatıldığı ancak 

durdurulamadığı veya geriye dönüştürülemediği gözlenmiştir. 

Tablo 7: 30 dB 4/ 5. Dalga Ölçümleri 

Grup BAER Taraf Ortalama SS 

1 Bazal Ölçüm Sol 5,065 ,250 

  Sağ 5,365 ,253 

 Post-Sisplatin Sol 6,025 ,328 
  Sağ 5,938 ,428 

 Tedavi sonrası Sol 6,465 ,492 
  Sağ 7,750 ,494 

2 Bazal Ölçüm Sol 5,380 ,288 

  Sağ 5,333 ,292 
 Post-Sisplatin Sol 6,213 ,379 

  Sağ 6,367 ,494 
 Tedavi sonrası Sol 7,033 ,568 

  Sağ 9,000 ,570 
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Bazal ölçüm, post-sisplatin sonrası ve intratimpanik tedavi sonrasındaki BAER ölçümlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmiştir (p<0.05). BAER ölçümleri ile gruplar arasında etkileşimde 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p<0,05). Sol ve sağ kulak arasında intratimpanik tedavi 

sonrasındaki BAER ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamı fark gözlenmiştir (p<0.05). Sol ve sağ 

kulak ile grupların etkileşimi paralel olarak belirlenmiştir (p>0,05). Bazal ölçüm ve  post-sisplatin  

BAER ölçümleri arasında istatiksel olarak fark gözlenmiştir (p<0,05). Post-sisplatin BAER ölçümleri 

ile intratimpanik tedavi ölçümleri arasında istatistik olarak anlamlı fark gözlenmiştir. Tedavi 

protokolumuz sonrasında  5.dalga latans süresinde uzama devam etmiştir ancak bazal ölçüm ve post-

sisplatin ölçümü arasındaki farktan daha az fark elde edilmiştir. Ototoksik etkinin yavaşlatıldığı ancak 

durdurulamadığı veya geriye dönüştürülemediği gözlenmiştir. 

Daldal ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada deksametazonun, ayrıca NO sentezini etkilemek 

suretiyle sisplatin indüklü ototoksisitede protektif etkisi olduğu DPOAE ölçümleri ile gösterilmiştir(1). 

Kortikosteroidlerin iç kulakta reaktif oksijen ürünlerinin oluşumunu sınırladıkları daha önceki 

çalışmalarda gösterilmiştir (2, 3). Farelerin iç kulak yapılarında kortikosteroid reseptörlerinin varlığı 

steroidlerin iç kulakta etkilere yol açabileceğini göstermektedir (4). Bununla birlikte, kortikosteroidler 

aynı zamanda tümör hücrelerinde apoptozis genlerini azaltıcı etkiye de sahiptirler (5). Bu nedenle 

sisplatinle indüklenen ototoksisitede sistemik olarak uygulanmaları sisplatinin tümörosidal 

etkinliğinide azaltabilir. İç kulak hastalıklarının lokal tedavisinde ilaçların intratimpanik uygulanımı 

güncel bir metod olup, etkilerini gösterecekleri iç kulağa yuvarlak pencere membranı yoluyla geçişe 

olanak tanımaktadır. Özellikle orta kulağa uygulanan steroidlerin yuvarlak pencere membranından iç 

kulağa diffüze olduğu gösterilmiştir (4, 6, 7). Bu metodla, oral ya da parenteral yollarla 

karşılaştırıldığında iç kulakta steroidin çok daha yüksek konsantrasyonları sağlanabilmektedir (6, 8). 

Ayrıca lokal uygulanım hiperglisemi, peptik ülser, hipertansiyon ve osteoporozis gibi steroidlerin 

sistemik uygulanımında sık görülen yan etkilerinin ortaya çıkmasına (6, 9) ve daha önemlisi 

kemoterapötik ajanların etkinliğinin azalmasına (5) engel olmaktadır.  

Hill ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, sisplatinle tedavi edilen farelerde İT olarak uygulanan 

deksametazonun otoprotektif etkisini araştırmışlardır. Çalışmalarında ki sonuçlara göre sisplatinle 

indüklenen ototoksisitede İT deksametazon uygulanımının ABR eşik değişikliklerini azaltarak protektif 

bir etki gösterdiği izlenmiştir. Bu çalışmanın klinik uygulanıma aktarılması, İT steroid tedavisin zaten 

diğer iç kulak hastalıklarında kolay ve güvenli bir tedavi metodu olarak kullanılması nedeniyle anlamlı 

olacaktır. İT steroid uygulanımı istenilen lokalizasyonda etkin ilaç konsantrasyonu sağlamanın yanısıra 

sistemik yan etkilerin görülmemesi nedeniyle avantaj sağlamaktadır (10). Kohlear implant hastalarında  

İT ya da parenteral steroid injeksiyonu sonrası perilenfteki metilprednizolon düzeylerine bakılmış ve İT 

enjeksiyon yapılan hastalarda perilenfte 33 kat daha fazla metilprednizolon izlenirken plazmalarında 
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parenteral uygulananlara göre 136 kat daha düşük metilprednizolona rastlanmıştır (8). Bu çalışma aynı 

zamanda İT steroid uygulanımının potansiyel kullanımı ile ilgili hayvan çalışmalarının klinik 

kulllanımada aktarımını desteklemektedir.  

Yılmaz ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada intratimpanik dexametazon injeksiyonunun 

transient uyarılmış otoakustik emisyon (TEOAE) lar üzerinde herhangi bir anlamlı negatif etkisinin 

olmadığını göstermişlerdir (11).  

Hayashi ve ark. 2013 yılında yaptığı çalışmada IGF-1’nın farmakolojik olarak geliştirilen saçlı 

hücre hasarının düzeltelbildiği tespit edilmiştir (12). Daha önce yüksek sese maruziyet (13, 14) ve 

iskemik hasara (15) bağlı olarak gelişen saçlı hücre hasarında koruyucu özelliği tespit edilmiş olan 

IGF-1 neomisine bağlı gelişen saçlı hücre hasarını koruduğu yapılan fare çalışmaları ile ortaya 

konmuştur. Bu çalışmada IGF-1 saçlı hücrelerdeki apoptozisi inhibe ederek ve hücre proliferasyonun 

hücre siklüsü yönünde devam etmesini sağlayarak etki göstermiştir(12).  

Biz de daha önce sisplatin ototoksisitesinde hayvan deneylerinde kullanılmış ve etkinliği 

kanıtlanmış bir uygulama olan İT deksametazon ile sisplatin ototoksisitesinde uygulanmamış ancak 

benzer mekanizmalar ile etki eden ototoksisitelerde etkinliği gösterilmiş olan İT IGF-1’nın etkilerini 

elektrofizyolojik olarak karşılaştırdık. 

Çalışmamızda 70-60 dB de 4/5.dalgadaki latans sürelerinde intratimpanik uygulamalar 

sonrasında azalma gözlenmemiştir ancak kulaklar birbiri ile karşılaştırıldığı zaman ya da bazal ölçüm 

ile post-sisplatin ölçümleri karşılaştırıldığı zaman ototoksik etkide azalma olduğu gözlenmiştir. 

Çalışmamızda ki  intratimpanik IGF-1 uygulamasının BAER ölçümleri sonucunda daha önce 

etkinliği kanıtlanmış bir uygulama olan intratimpanik deksametazon uygulaması kadar etkili olduğu 

gözlenmiştir. Özellikle 50 dB de 4/5. dalga latans süresindeki istatiksel olarak anlamlı azalma bu ajana 

daha üstün bir özellik kazandırır. 

Sonuç olarak sisplatin ototoksisitesinde her iki intratimpanik uygulamanın ototoksisiteyi 

önleyici etkileri gözlenmiştir. 50 dB’de IGF-1 istatiksel olarak üstünlük kazanması deksametazona göre 

daha yüksek bir terapötik etkinliğe sahip olabileceğini düşündürmüştür. Bu bulgunun doğrulanması için 

ileri çalışmalarda daha geniş serilere ve histopatolojik olarak doğrulanmaya gereksinim bulunmaktadır. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sisplatin ototoksisitesinden korunmak için ve/veya geri döndürebilmek için uzun yıllardır 

birçok bilim adamı sayısız deneyler yapmıştır. Ancak bu çalışmaların hiçbiri henüz günlük klinik 

uygulamalar haline gelmemiştir. Bu çalışmalarda kullanılan ajanların gerek kullanım yönleri gerekse 

hangisi olacağı konusunda kesin bir görüş birliğine varılmamıştır.  

Biz de çalışmamızda son yıllarda kohlea toksisitesinde ve diğer kohlea hasarlarında hayvan 

deneylerinde uygunlanmış olan IGF-1 ajanını ile daha önce sisplatin ototoksisitesinde hayvan 

çalışmalarında iyi sonuçlar alınmış olan intratimpanik deksametazonu karşılaştırdık.  

Çalışmamızda sisplatine bağlı gelişen ototoksisite BAER ölçümleri ile kanıtladı.  Kontrol grubu 

olarak ele aldığımız intratimpanik salin enjekte edilen sağ kulaklarda ototoksisitenin seyri haricinde 

belirgin bir değişiklik gözlenmemiştir.  

Çalışmamızda intratimpanik IGF-1 yalnızca 50 dB ölçümünde 4/5 dalganın  latans süresinde; 

intratimpanik deksametazona karşı istatistiksel anlamlı bir üstünlük sağlamıştır. Bu bulguların 

doğrulanması için histopatoloji ve elektron mikroskopisi çalışmalarına gereksinim bulunmaktadır. 
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Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar 

           Bu çalışmamızdan elde ettiğimiz veriler ile bir üst düzey faz çalışmalarına ışık tutmaktadır. Bu 

aşamadan sonra insanlar üzerinde de benzer ajanların tedavi protokolu olarak uygulanması 

planlanmaktadır. 
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