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Bununla İlgili Ne Yapılabilir?  

Hiç kulaklarınızda sanki içine bir sivrisinek girmiş gibi garip bir çınlama sesi deneyimlediniz 
mi? Çınlama sesine neyin neden olduğunu ve bunun daha ciddi bir şeyin tezahürü olup 
olmadığını hiç merak ettiniz mi? Bu çınlama sesinden sıkıntı çekiyorsanız, okumaya devam 
etmelisiniz.  

Bu makalede, kulak çınlamasının genel nedenlerini ve iyi huylu olanları kaygı verici 
olanlardan nasıl ayırt edebileceğinizi keşfedeceğim.  

Kulak ses - üreten bir fabrikadır  

İç kulak havadaki ses enerjisini elektrik enerjisine çevirir, böylece işitme siniriyle algı için 
beyne iletilebilir. Bu enerji dönüştürme işlemi tamamen etkili değildir ve yan ürünlerin 
üretimi ile sonuçlanır. Ana yan ürün gürültüdür, bu genellikle o kadar yumuşaktır ki, günlük 
hayatın gürültü patırtısında algılanamaz.  

Ama, eğer sessiz bir odaya girerseniz, bu yan ürün gürültüyü kulaklarınızda yüksek perdeli 
çınlayan bir ses olarak algılayabilirsiniz. Yaş ile veya gürültüye aşırı maruz kalarak yaralanma 
ile dejenere olan kulaklarda, enerji dönüşümü daha az etkilidir. O zaman yan ürün gürültüsü 
yüksek ve daha algılanabilir hale gelir. Kulak çınlaması o kadar yüksek olabilir ki, kalabalık 
bir sokakta yürürken bile işitilebilir! 

Kulak çınlaması nasıl üretilir?  

Kulak çınlaması ile sonuçlanabilen üç süreç vardır: 

1. Çevresel gürültünün algısını bloke eden dışsal veya orta kulak işitme kaybının herhangi 
şekli. İç kulak yan ürün gürültüleri daha yüksek ve algılanabilir olur.  

2. Akustik ses enerjisinin biyo-elektriksel enerjiye yetersiz dönüşümüne neden olan herhangi 
türde iç kulak yaralanması. Yan ürün gürültüsünün miktarı artar ve gürültülü geri plan 
ortamda bile işitilebilir.  

3. Kulak çınlaması kulağın dışından gelir. Gürültü kulağa yakın anatomik yapılar tarafından 
üretilir, örneğin temporomandibular eklem (kulağın hemen önünde bulunur), kulağa yakın 
arterler ve damarlar, baş ve boyundaki kas kasılmaları ve burundaki ve üst solunum yolundaki 
türbülent hava akımı. 

Kulak çınlaması ve dış kulak  

Kulak kiri, yabancı cisim veya tümörler gibi dış kulak kanalını engelleyen herhangi bir şey 
ses enerjisinin iç kulağa geçişine zarar verir. İç kulak ortamı daha az işittiği için, iç kulaktan 
gelen yan ürün gürültüler daha yüksek olur ve daha algılanabilir hale gelir.  



Bir hastam, Bay Lim 6 aydır sağ kulaktaki çınlama şikayeti ile kliniğime geldi. Kulak 
çınlaması nedeniyle iyi uyuyamıyordu ve bunalımda hissediyordu. Ayrıca işine konsantre 
olmakta zorlanıyordu ve gece dersleri sırasında dikkati azalıyordu. Duştan sonra kulağını 
pamuklu çubuk ile kurutma alışkanlığı vardı.  

Onu incelediğim zaman, büyük bir parça ham pamuğun kulak kanalını bloke ettiğini gördüm. 
Pamuk parçası kulak kanalında 6 aydır duruyordu! Kulak kanalından pamuğu çıkarınca kulak 
çınlaması anında yok oldu.  

Kulak çınlaması, orta kulak ve kasları  

Yırtılmış kulak zarı veya orta kulak enfeksiyonu nedeniyle işitme kaybınız varsa, iç kulaktan 
gelen yan ürün gürültüsü daha yüksek olacaktır, çünkü bunu maskeleyecek daha az ortama ait 
gürültü vardır. Orta kulak enfeksiyonları da, bakteriyal toksinlerin üretilmesiyle kulak 
çınlamasına neden olabilir. Bu toksinler iç kulağa yayılabilir ve iç kulağı zehirleyebilir. O 
zaman daha fazla yan ürünler üretilir ve en sonunda kulak çınlamasını getirir.  

Kulağın 3 bölümü: 

1. Dış kulak 

2. Orta kulak 

3. İç kulak 

Orta kulakta, kulak yüksek seslere maruz kaldığı zaman daralan 2 minik kas vardır. Daralma 
orta kulak kemiklerini ve kulak zarını sertleştirir, iç kulağa ulaşan seslerin yüksekliğini 
azaltır. Orta kulak kaslarının bu daralması iç kulağı yüksek seslere maruz kalmaya karşı 
korur.  

Orta kulak kasları bazen spazma uğrar ve koordine olmamış daralmaya uğrar (buna 
myoclonus - kas seğirmesi denir). Bu gerçekleştiği zaman, kulakta bir tıkırtı sesi duyarsınız. 
Tıkırtı sesleri o kadar yüksek olabilir ki, başka bir insan onu steteskop ile işitebilir. Başka biri 
tarafından algılanabilen ve doğrulanan kulak çınlaması "objektif" olarak tanımlanır.  

Kulak çınlaması ve iç kulak 

İç kulak fonksiyonu zamanın tahribatları ile bozulur. Yaşlanmanın dejeneratif etkileri ile 
ilişkili olan presbyacusis (presby=yaşlı, acusis= işitmek) veya işitme kaybı yetersiz işitmeye 
neden olur. Ortamdan gelen ses enerjisi iç kulağa aktarılır, ama iç kulak tüm enerjiyi beynin 
farkedebileceği biyo-elektrik enerjisine tam olarak çeviremez. Bu, işitme kaybı veya kulak 
çınlaması ile sonuçlanır.  

Tympanometre orta kulak basıncını, kulak zarı hareketliliğini ve akustik refleksleri ölçer. Bir 
tympanometre okuması örneği: 

1. Normal kulak zarı hareketliliği 

2. Normal orta kulak hava basıncı, bu normal işleyen Östaki borusu anlamına gelir.  



3. Dış kulak kanalı hacmi 1.12 ml 

4. Akustik refleksler mevcut 

İç kulak hasarının bir diğer yaygın nedeni, yüksek hasar verici gürültüye aşırı maruz 
kalmaktır. Bu iç kulağın yıpranma ve aşınmasına neden olur - doğru ayakkabıları giymeden 
yolda koşmaya benzer. Zamanla, iç kulak yırtılır ve daha az işitir. Üretilen ekstra yan ürünler 
kulak çınlaması ile sonuçlanır.  

İç kulağın kırılganlığı  

İç kulak çok geniş çeşitlilikte yaşam tarzı faktörlerinden etkilenir - diyet, alkol, tütün, kafein, 
tuz ve monosodyum glutamate (MSG). Bazı insanlar tuza ve MSG'ye özellikle hassastır. Bir 
keresinde, aşırı miktarda tuz ve MSG içeren yiyecek yediği zaman ciddi kulak çınlaması olan 
bir hastayı tedavi ettim. Sigara içmek, iç kulağı destekleyen kan damarlarının daralmasına 
neden olarak kulak çınlamasına yol açabilir.  

İç kulak hasarı ayrıca, olağan sağlık önlemlerini yerine getirmeyen SCUBA dalgıçlarında 
gerçekleşir. Bir keresinde, sinüziti olsa da ve Östaki borusunu temizleyemese de dalmaya 
devam eden bir dalgıcı tedavi ettim.  

Dalış sırasında, Östaki borusunu zorlayarak temizlemeye çalışmıştı, ama boşuna. Valsalva 
manevrası ile üretilen artan basınç iç kulağa aktarıldı, yuvarlak pencerenin kırılmasına neden 
oldu ve akut vertigo, işitme kaybı ve kulak çınlaması krizi yaşadı.  

Genelde bedeni etkileyen ve spesifik olarak kulak ile ilişkili olmayan bir çok hastalık vardır. 
Yine de bunlar kulak çınlamasına ve hatta işitme kaybına neden olabilir.  

Anemi, diyabetler, yüksek tansiyon, anormal lipid profili, yüksek kolesterol seviyesi, böbrek 
yetmezliği ve karaciğer problemleri iç kulağı toksinler ile zehirleyerek ve sağlıklı kan 
stoğundan yoksun bırakarak kulak çınlamasına neden olabilir.  

Antibiyotikler, diüretikler ve ağrı kesiciler gibi bazı ilaçlar da, iç kulaktaki kimyayı modifiye 
ederek kulak çınlamasına neden olabilir.  

Akustik (işitme) siniri ve bağlantıları  

Akustik sinirde tümörler büyüyebilir ve sinire baskı yapabilir, bu işitme kaybına ve kulak 
çınlamasına neden olur. İşitmeyi etkileyen en yaygın tümör türü akustik nevromadır. Bu, 
işitme sinirinin iyi huylu tümörüdür, normal olarak sadece tek bir kulağı etkiler.  

Bu tümörler genellikle tek taraflı olduğu ve sadece tek kulağı etkilediği için, kulak çınlaması 
ve işitme kaybı etkilenen yanda daha fazladır. Tek taraflı işitme kaybı olan bir insan, akustik 
nevroma teşhisini onaylamak veya hariç tutmak için iç kulaklarının MRI'nı çektirmelidir.  

 Objektif kulak çınlaması  

Bu, steteskop kullanarak başka biri için işitilebilir olan kulak çınlamasıdır. Gürültüler kulağa 
dışsal kaynaktan gelir - arterler, damarlar, eklemler, kaslar, Östaki borusu ve burun ve üst 
solunum yollarındaki hava akışı. 



Kulak çınlaması nabız ve kalp atışı ile örtüştüğü zaman, "pulsatil" olarak tanımlanır. Pulsatil 
kulak çınlaması kulağın yakınındaki daralmış arterlerden gelir. Ayrıca kan damarları ile 
zengin bir şekilde desteklenen damar tümörünün varlığı neden olabilir; örneğin glomus 
tümörü.  

Hamilelik sırasında veya sıkı rejim yapan insanlarda (hızla kilo verenlerde) Östaki borusu 
olağan olandan daha geniş olabilir. O zaman burundaki ve üst solunum yollarındaki türbülent 
hava akımı kulağa kolayca aktarılabilir. Bu, nefese denk gelen kulak çınlamasını artırır. Hasta 
kendi nefesini işitebilir.  

Stres, üzüntü ve endişenin etkileri  

Kulak çınlamasının çoğu türü ciddi değildir ya da yaşamı tehdit etmez. Ama bazı insanlar 
yaşamı tehdit eden nedenler hakkında aşırı kaygı duyabilir, kötümser bir görünüm alabilirler 
ve en kötü durum senaryoları hakkında aşırı kaygılanabilirler. Bu olduğu zaman, kulak 
çınlaması olması gerekenden daha büyük bir problem haline gelir.  

Kulak çınlaması zorluk vermese de, eğer hasta bunun hakkında aşırı kaygı duyarsa etkisi 
büyür. Kulak çınlaması olan insanın deneyimlediği mantıksız korkular ve endişeyi idare 
etmek önemlidir. Kulak çınlaması hafifletilemese de, en azından hayat üzerindeki etkisi en 
aza indirilebilir ve yaşam kalitesi artar.  

Kulak çınlamasının ÇÖZÜMÜ var mıdır? 

Kulak çınlaması için etkili tedaviler mevcuttur. Tedavi her birey için kişiselleştirilmelidir, 
çünkü kulak çınlamasının nedenleri kişiden kişiye değişir.  

Tedavi sadece, kulak çınlamasına neden olan oyundaki spesifik faktörleri anlamak için arıza - 
tespiti işleminden sonra belirlenebilir. Teşhis aşaması kapsamlı anamnez, fiziksel inceleme, 
burnun ve boğazın endoskopik incelenmesi, işitme testleri, kan testleri ve CT tarama ve MRI 
gibi imgeleme araştırmalarını kapsar.  

Bazı durumlarda, tedaviyi kulak çınlaması yerine, kulak çınlamasının neden olduğu sıkıntı ve 
tahrişe yönlendiririm. Bilişsel davranış terapisi, ilaçlar ve egzersizlerin kombinasyonu ile 
sıkıntının azalmasına ulaşılabilir. Çoğu kez, kulak çınlamasının neden olduğu sıkıntı tedavi 
edildiği zaman, kulak çınlamasının ses yüksekliği azalır.  

Kulak çınlaması için ilaçlar, vitaminler ve şifalı otlar  

İlaçlar aşağıdaki mekanizmalar ile kulak çınlamasını rahatlatır: 

1. İç kulağa ve beyne giden dolaşımı, oksijeni ve besinleri geliştirir, örneğin betahistin, niasin 
ve karbojen (%5 karbon dioksit ve %95 oksijen karışımı). 

2. Tekrarlayan vertigo, işitme kaybı ve kulak çınlamasına neden olan iç kulağın şişliğini 
azaltır (Meniere' hastalığı); örneğin steroidler ve diüretikler.  

3. İç kulak işitme kılı ile işitme sinirleri arasındaki bağlantıları stabilize eder, örneğin 
caroverine. Caroverine, cochlear-sinaptik kulak çınlaması adı verilen kulak çınlamasının 
spesifik türü üzerinde çalışır.  



4. Her kulak çınlaması kriziyle gelen stres ve endişeyi hafifletir ve daha ciddi koşulların 
tezahürü olabilecek üzüntüyü hafifletir; örneğin sedatifler, benzodiyazepinler, trankilizanlar 
ve SSRI'lar (seçici serotonin gerialım inhibitörleri). 

5. Diyette eksik olan destekleyici vitaminler veya mineraller, örneğin B vitamini kompleksi, 
folik asit, çinko ve magnezyum.  

Çinli hekimler astım ve bronşitleri tedavi etmek için yüzlerce yıldır gingko biloba yaprakları 
kullandılar. Gingkonun bedendeki ve beyindeki dolaşımı artırdığı gösterilmiştir. Bir çok 
araştırma süjelerin %30 - 70'inin 6 - 12 haftalık periyotta semptomlarının azaldığını 
göstermiştir. Ciddi yan etkiler gözlenmedi. Sadece plasebo ile tedavi edilen süjeler ile 
karşılaştırılınca sadece istatistiksel olarak önemli olmayan çok az yan etki vardı.  

Stresi azaltan çareler  

Biogeribildirim, akupunktur, masaj ve aromaterapi gibi bazı teknikler stresi azaltarak ve 
gerilimli bedenin ve zihnin gevşemesini sağlayarak kulak çınlamasını hafifletmeye yardımcı 
olabilir. Bir çok insan, yorgun ve stresli oldukları zaman kulak çınlamalarının kötüleştiğini 
bildirdi. İyi bir gece uykusu ve gereksiz kötü stresten kaçınmak kulak çınlamasını 
iyileştirmeye yardımcı olur.  

Gece uyurken geri planda rahatlatıcı müzik çalmak zihnin rahatlamasına yardımcı olur, aynı 
zamanda kulak çınlamasını maskelemek için geri plan gürültüsü sağlar.  

Kulak çınlaması algısı nasıl maskelenir  

Kulak çınlaması olan insanlar çevresel seslerin algısını güçlendirmek için işitme cihazlarından 
faydalanabilirler. O zaman geri plan gürültüsü kulak çınlamasını baskılar ve bloke eder. 
Maskeleme, kulak çınlamasını maskelemek ve daha az rahatsız edibi yapmak için dışsal 
sesleri kullanma tekniğidir. Maskeleme makineleri işitme cihazlarına benzer ve hem kulak içi 
hem de portatif modelleri vardır.  

Bir çok insan bir FM radyoda boş bir frekans istasyonunu açmayı ve radyo parazitini 
dinlemeyi rahatlatıcı buluyor. Bu parazit kozmik geriplan mikrodalga radyasyondan yükselen 
düşük frekanslı kalıntı seslerin ürünüdür - Büyük Patlama sırasında evrenin doğumundan 
gelen yadigar.  

Eğer bir sonraki sefer, kulak çınlaması nedeniyle uyuyamazsanız, evrenin doğumunu 
dinlediğinizi düşünebilirsiniz! 

Bir diğer popüler yöntem, hafif gürültülü eski bir vantilatörü çalıştırmak veya pencereler 
açıkken trafik seslerinin gelmesine izin vererek uyumaktır. CD çalarınız varsa, yatmadan önce 
doğa sesleri olan bir CD takın (okyanus, orman, şelale, deniz kenarı vs) veya hafif müzik 
çalın.  

Kulak çınlaması önlenebilir mi?  

Kulak çınlamasının en yaygın nedeni aşırı yüksek sesli gürültüye aşırı maruz kalmaktır. 
Yüksek sese maruz kalmaktan kaçınılabildiği için, çoğu kulak çınlaması vakaları önlenebilir.  



Bu gürültülü durumlardan kaçının veya zararlı etkilerini azaltmak için işitme koruması 
kullanın. Rock konserleri, sinema filmleri, gece klüpleri, inşaat siteleri, silahlar, elektrikli 
aletler, stereo kulaklıklar ve yüksek sesli müzik enstrumanları kulaklarınız için zararlı 
olabilecek şeylerden bazılarıdır.  

Yüksek gürültüye maruz kaldıktan sonra, kulaklarınızda geçici çınlama sesleri 
deneyimlerseniz, işitme kaybı veya kulak çınlamasından sıkıntı çekme riskindesiniz. Kulak 
çınlaması kaygı duymanıza neden oluyorsa, bir hekime danışın. 

Kulak çınlaması yaşam kalitenizi ve performansınızı ve konsantre olmanızı etkiliyorsa, 
doktorunuz kulak çınlamasının etkisini azaltmak için bir tedavi stratejisi tasarlayabilir. Kulak 
çınlamasının nedeni ne olursa olsun, problemi idare etmenize ve başa çıkmanıza yardımcı 
olacak bir çok araç mevcuttur.  

Kulak Çınlamasını Rahatlatmanın ON Adımı  

Kulak çınlaması probleminizi kontrol etmenize yardımcı olacak bazı teknikler:  

1. Yeterli uyuyun ve dinlenin. Uyku eksikliğinden ve aşırı yorgunluktan kaçının. 

2. Sinir ve beyin uyarıcılardan kaçının, örneğin kahve (kafein) ve sigara (nikotin). 

3. Kulak çınlamasını rahatsız edici bir gerçeklik olarak kabul edin ve mümkün olduğu kadar 
görmezden gelmeyi öğrenin. 

4. Kulak çınlamasının sağır olmanıza, aklınızı kaçırmanıza veya ölüme neden olmayacağını 
bilin. Zihninizden tüm felaket ve korkutucu düşünceleri çıkarın.  

5. Kulak çınlaması sessiz ortamlarda, yatma zamanı daha rahatsız edicidir. Odadaki herhangi 
bir gürültü, örneğin yakındaki trafiğin sesi veya rahatlatıcı müzik CDsi sinirlendirici kulak 
çınlamasını maskeler ve örter ve daha az can sıkıcı yapar.  

6. Önemli işitme kaybınız varsa, işitme cihazı çevresel sesleri yükselterek ve kulak 
çınlamasını maskeleyerek, kulak çınlamanızı azaltabilir.  

7. Bir maskeleme cihazı, dışsal sesleri getirerek kulak çınlamasını azaltmaya yardımcı 
olabilir. Bir çok hasta cihaz takıldığında rahatlama elde etti, diğerleri kulak çınlamasının cihaz 
çıkarıldıktan saatler sonra bile azalmış olduğunu gördü.  

8. Bazı hastalar, kulak çınlamaları ile başa çıkamadıkları zaman, bunalmış hissederler. Bu 
hastalar kulak çınlaması yeniden eğitim terapisi, kulak çınlaması alışkanlığı, bilişsel davranış 
terapisi, fiziksel egzersiz ve anti kulak çınlaması ilaçlarından faydalanabilirler. 

9. Stres ve endişe kulak çınlaması algısını büyütebilir ve kulak çınlamasının neden olduğu 
stres ve can sıkıntısını artırabilir. Hastalar biogeribildirim, akupunktur, masaj, aromaterapi ve 
stres yönetimi eğitiminden yararlanabilirler.  

10. Kulak çınlaması çene (temporomandibular) veya boyun kas - iskelet rahatsızlıkları ile 
kötüleşebilir. Bu durumlarda, diş tedavisi veya fiziksel terapi faydalı olabilir.  



(Çeviri: Saffet Güler) 
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