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Temporal Kemik
• Temporal kemik kranial boşluğun lateral duvarlarını şekillendirir ve zigomatik arka 

katkıda bulunur.

• Her bir temporal kemik 5 kemikle eklem yapar:

-Oksipital

-Parietal

-Sfenoid

-Mandibular

-Zigomatik
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Temporal Kemik Segmentleri

• Skuamöz

• Timpanik

• Mastoid 

• Stiloid proçes

• Petröz piramid



Skuamöz segment

• Yassı, ince, içe konkav, dışa konvekstir.

• Temporal lobu lateralden çevreler.

• İnferior kısmından zigomatik arka katılan zigomatik proçes çıkar.

• Skuamomastoid sütür mastoid segmentten ayırır.

• Dış kulak yolunun çatısına katkıda bulunur. 

• Glenoid fossada artiküler tüberkülü oluşturur. 



Timpanomastoid

fissür

Petrotimpanik 

fissür
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Skuamöz Segment

Zigomatik Çıkıntı



Artiküler

Tüberkül

Anteriordan geçen koronal kesit skuamöz segment inferiorda

TME’ in süperoanterior duvarına katkı sağlar.
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Petrotimpanik fissür: Glenoid fossayı anterior ve posterior olarak ikiye ayıran hattır. 
Fissür içinden A. Maksillaris internanın timpanik dalı geçer. Posteromedialinde orta kulak 
kavitesi ile devamlılık gösterir.

Zigomatik 

Proçes



Timpanik segment

• Skuamöz segmentin inferiorunda, mastoid segmentin anteriorundadır.

• Dış kulak yolunun (eksternal akustik kanal) (2/3) anterior ve posterior
duvarları ile tabanını oluşturur.

• Dış kulak yolu içe ve anteriora doğru yönlenir.

• Dış kulak yolu medialde timpanik membranla (kulak zarı) sonlanır.

• Medialde skuamoz ve mastoid segmentle kaynaşır

• Anteroinferior yüzeyi glenoid (kondiler) fossanın posterior sınırını 
oluşturur.



Timpanik kemik aksiyal kesitlerde boylu boyunca görülebildiği için 
değerlendirmek daha kolaydır



Timpanomastoid

fissür

Timpanomastoid fissür: inferiorda timpanik kemikle mastoid kemik bileşiminde olup 
içinden vagusun aurikuler dalı geçer.

Çoğunlukla çok ince bir yapıda olup seçilmesi zordur

Timpanomastoid

fissür



Mastoid segment

• Temporal kemiğin posteriorunda yer alır.

• Medial yüzeyinde sigmoid sinüse ait sigmoid sulkus bulunur.

• Sigmoid sinüs mastoid hava hücrelerinden ince bir kemik tabaka ile 
ayrılır.

• Mastoid segment posteriorda oksipital, süperiorda parietal kemikle 
eklem yapar.

• Anteriorda skuamöz segment inferioru ile birleşir. 

• Dış kulak yolu ve orta kulak kavitesine inferiordan katkı sağlar.



Sigmoid sinüs

Paryetal kemik

Sigmoid sinüs

Posteriorda oksipital, süperiorda

paryetal kemikle eklem yapar.

Anteriorda skuamoz kemikle,

dış kulak yolunun inferioruyla kaynaşır.

Anteriyor ve posteriyordan orta kulağı 
çevreler. Süperior kesimde mastoid antrum

bulunur.

Oksipital kemik



Mastoid segment

• Mastoid hava hücreleri mastoid (timpanik) antrumdan gelişirler.

• Genellikle anterosüperior hava hücreleri daha büyük boyutlu olurken, 
inferiordakiler daha küçük hatta kemik iliği içerebilirler(diploik).

• Mastoid antrum tegmen timpani adı verilen ince bir kemikle orta kraniyal
fossadan ayrılır.

• Mastoid antrumu inferiorda mastoid proçes, süperiorda skuamoz segment, 
medialde LSSK çevreler.

• Mastoid antrum orta kulak kavitesine anteriorda aditus ad antrum ile açılır. 
Antrum posterior ve süperiora doğru seyir gösterir.

• Petroskuamozal (koerner) septum mastoid antrum içine doğru uzanan ince bir 
kemik septadır (Petroskuamozal sütür artığı).



Mastoid Antrum

Aditus
at 

Antrum

Mastoid Antrum

Koronal Reformat BT

Tegmen 
Mastoideum

Aksiyel BT



Koerner Septumu

Koerner Septumu
petroskuamozal sütürün

uzanımı olarak kabul edilir.
Cerrahi bir landmarktır.



Kalın Körner Septumu
Antrumun tümüyle eksplorasyonu

yapılamayabilir.
Raporda belirtilmelidir



Temporal Kemik Havalanması

• Pnömotizasyon farklı derecelerde asimetrik olabilir.

• Heredite, çevre, beslenme durumu ve geçirilen enfeksiyonlardan etkilenebilir.

• Mastoid hava hücreleri gelişimi intrauterin 7. ayda başlar, 5 yaşına kadar devam 
eder. 

• Temporal kemik hücrelerinin havalanması tam olduğunda pnömatik, parsiyelse
diploik, yoksa sklerotik



pnömotik Parsiyel diploik

sklerotik



Hiperpnömotize temporal kemik



Stiloid segment

• Temporal kemiğin en küçük segmentidir.

• Alt yüzeyden anteroinferiora doğru uzanım gösterir.

• Parafaringeal mesafeyi pre ve poststiloid
kompartmanlara ayırır.

• Poststiloid kompartmanda İCA, VJİ, Vagus bulunur.

• Stiloid proçese 3 kas yapışır (stiloglossus, stilohyoid
ve stilofaringeus kasları)

• Radyolojik çalışmalarda stiloid proçes 25 mm altında 
ölçülmüş olup Kauffman 30 mm üzerini uzun SP 
olarak değerlendirmiştir



Petröz segment

• Oksipital kemiğin baziler segmenti ve sfenoid kemik büyük kanadı 
arasında tabanı üçgen şeklinde bir piramiddir.

• Apeksine karotid kanal açılır.

• Otik kapsülü (iç kulak yapılarını) içerir.

• İnternal akustik kanal posteromedialden (petröz piramid uzun aksına
45 derecelik açı ile) petröz kemiğe girer.

• İAK fundusu (lateral kısım) falsiform krest ile ikiye ayrılır.



Karotid kanal Kemik otik 

kapsül

Kohlear 

bazal halka

İnternal

akustik 

kanallar

Vestibül

PSSK

LSSK

PSSK

SSSK



Süperior SSK’yı bütünlüklü görmek ve dehissensi
daha optimal değerlendirmek için Poschl reformatı

kullanılabilir



F:falsiform krest

fasial sinir ve süperior
vestibüler sinirleri

ayırır



Dış Kulak Yolu (Eksternal Akustik Kanal)

• Aurikülden timpanik membrana S şeklinde yaklaşık 24 mm uzunluğunda uzanım 
gösterir.

• 1. brakial yarıktan köken alır. 

• Embriyolojik olarak timpanik membran düzeyinden laterale doğru gelişir.

• 1/3 dış kısmı kıkırdak (fibrokartilaj), 2/3 iç kısmı kemiktir (timpanik kemik).

• Kıkırdak kemik bileşke düzeyinde izafi bir darlık görülür.

• Kemik dış kulak yolundaki istmus denilen bir diğer dar bölge osteomla
karıştırılmamalıdır.

• Kanalın süperomedial sınırını oluşturan skutumun bütünlüğü enfeksiyon ve 
kolesteatoma tanısında önemlidir.

• Timpanik membran üst duvar ile 140° açı yapar süperiorda skutuma yapışır. Pars 
flasida ve tensa olarak bölümlenir.



Aurikül
(Kulak kepçesi)



Santorini fissürleri ve Huschke forameninin yerlerinin koronal illüstrasyonu. 
Santorini'nin fissürleri, EAK’ın osteokartilajenöz bileşkesi-kartilajenöz kısmı anteriorunda (oklar) vertikal hatta 

uzanır. 
Huschke forameni (ok başı) EAK’ın anterior-inferiorunda ve TME’nin posteriomedialinde bulunur.

AJNR Am J Neuroradiol. 2019 Sep;40(9):1552-1556.

 Foramen Huschke doğumda vardır ve 
genellikle 5 yaşa kadar kapanır

 Santorini fissürleri ve Huschke forameni
enfeksiyon veya tümörlerin yayılmasında 
potansiyel yolaklardır



Nekrotizan ototis eksternalı hastalarda persistan foramen Huschke’ler
ince(1A - 1B), hafif (2A - 2B), orta (3A - 3B), belirgin dehissens (4A - 4B)

AJNR Am J Neuroradiol. 2019 Sep;40(9):1552-1556.





Manibrium mallei

Umbo



 Dış kulak Yolu Temporal BT de genelikle ihmal edilen bölge o nedenle sistemetik şekilde dıştan içe inceleme 
patoloji atlama riskini ortadan kaldırır

 Kulak zarı belli belirsiz seçilebilen inceliktedir. Kalınlaşması ve kalsifiye olması patolojiktir.
 Miringoskleroz timpanosklerozun bir komponenti olarak yol gösterici olabilir



Pars flaksida

Pars tensa

Skutum

Koronal Reformat Görüntü



Orta Kulak

• Ön duvar: İki açıklığa sahiptir. Bunlar tensor timpani semikanalı ve östaki 
tüpüdür. Aksiyal kesitlerde iyi görülürler.

• İç duvar: Promontoryum anteromedial duvarı oluşturur, posteromediale
doğru ise sinüs timpani, oval ve yuvarlak pencereler uzanırlar.

• Arka duvar: Medialinde yuvarlak pencere nişi, ortada sinüs timpani, lateralde
ise fasiyal reses bulunur.

Sinüs timpani orta kulağın posteromedial kenarındaki konkavite olup 
piramidal eminens ile fasial resesten, subikulum ile yuvarlak pencereden 
ayrılır.

• Dış duvar: büyük kısmı timpanik membranla örtülüdür. Epitimpanik resesin
lateral duvarını oluşturan skutum timpanik insusurada membranla birleşir.

• Üst duvar: tegmen timpani epitimpanik resesi temporal lobdan ayıran ince bir 
kemik çatı oluşturarak aditus ve antrumu örtmek üzere arkaya doğru uzanır.



Prussak

space

Tegmen timpani

Epi

Mezo
Hipo

DI Head and Neck, Amirsys ISBN:978-1-931884-78-5



östaki tensor timpani

kası

Ön duvara tensor timpani ve östaki tüpü açılır.

Tensor timpani tendonu kohleayı yoğun seslerden korur.

promontonium

Juguler bulb



Koronal planda östaki tüpü-orta kulak bağlantısı

Mastoid mukozal hücrelerin salgıladığı sıvı östaki örifisiyle nazofarenkse drene olur



Mallear
baş

Boyun

Lateral
proçes

Manibrium 
mallei
kulpu

Manibrium 
mallei tipi

İnkus
Gövde

Kısa 
proçes

Uzun
proçes

Lentiküler
proçes

Kapitulum

Ön bacak

Arka bacak Stapedial
pleyt

Kemikçikler



İnkus lentiküler
proçesi

Malleus
başı

Manibrium mallei

• Malleus: Baş, boyun, anterior ve lateral proçes, 
ve manubrium mallei kısımlarından oluşur.

-Anterior, lateral ve süperior mallear
ligamentlerle desteklenmiştir.

-Proçeşleri ve manubrium mallei timpanik
membranla ilişkidedir. 

-Tensor timpani kasının tendonu malleus
boynuna bağlanır.

• İnkudomallear eklem: Malleus başı ve inkus
gövdesi arasında diartrodial eklemdir. (aksiyal
kesitlerde dondurma külahı)

• İnkus: Gövde, kısa-uzun-lentiküler proçeslerden
oluşur. 

-Kemikçiklerin en büyüğüdür. 

-Uzun kolu arkada oval pencereye doğru uzanan 
lineer dansite şeklinde görülür. Lentiküler
proçeş uzun kolun ucunda bulunur.

-En az desteğe sahip olduğundan travmalarda 
en çok disloke olandır.

İnkudomallear
eklem

Kısa 
proçes



İnkus lentiküler
proçesi

• İnkudostapedial eklem: inkus lentiküler
proçesi ve stapes kapitulumu arasındadır. 
Travmalarda dislokasyonu sıktır.

• Stapes: kapitulum, anterior ve posterior
bacak (crus) ile tabandan(footplate) 
oluşmuştur. Tabanı oval pencereye oturur.

-Stapedial tendon ve annuler ligament stapesi
stabilize eder.

Oval 
pencere

Stapes



Tensor timpani kası

Malleus başı

İnkus gövdesi

stapes



mallear ligament

malleus başı

inkudostapedial eklem

inkus uzun proçesi



Yuvarlak 

pencere 

nişi

Sinüs timpani
Fasial reses

Piramidal eminens



derin sinüs timpani

Derin sinüs timpani
Kolestetoma varlığında operasyon 

sırasında derin sinüste kolesteatoma
görülemeyebileceği için önemlidir. 



Yuvarlak pencere

sinüs timpani

vestibül

Yuvarlak pencere

Bazal kohlear halka

Sinüs timpani yuvarlak pencerenin posterosüperiorunda yer alır 
Derin sinüs timpani kolesteatoma rezidüleri için potansiyel oluşturur 

koronal  aksiyel



stapedial kas 

Stapedial kas  piramidal eminens
ucundan stapese uzanmaktadır 
Yüksek yoğunlukta seste stapesi
kaldırarak iç kulağa giden  sesi 

azaltır



İç Kulak (İnternal Akustik Kanal)

• Kemik labirent yada otik kapsül olarak da adlandırılır.

• Yoğun kompakt kemik ile çevrili osseöz ve membranöz labirentlerden oluşur.

• Kohlea, vestibül ve semisirküler kanalları içermektedir.

• Membranöz labirent: kohlear akuadukt, vestibül(utrikul, sakkul) ve SSK’lardan 
oluşan endolenf sıvısı içeren ve çevresinde perilenfle sarılı bir yapıdır.



İç Kulak (İnternal Akustik Kanal)

• Vestibül: Sakkul ve utrikulden oluşur. Posterolateraline yuvarlak ve oval pencereler 
açılır.

• Kemikçik zincirler ve vestibül arasındaki ilişki oval pencere ile sağlanır.

• Oval pencere koronal kesitlerde LSSK’nın altında İAK fundusu lateralinde yer alır.

• SSK lar: Vestibüle açılan lateral (horizontal), süperior ve posterior olmak üzere 
birbirine dik üç düzlemde yerleşmişlerdir.

• PSSK ve SSSK medial kolları ortak bir ağıza sahiptir.

• Kohlea: Santral modiolus çevresinde apikal, orta ve bazal dönüşlerden oluşan 2.5 
luk bir helozondur. 

• Kohlea membranöz labirenti arkada vestibül ile ilişkilidir.



Kohlear duktus vestibül ve SSK’lar içinde endolenf bulunur
Kohlear Bazal halka daha yüksek frekanslı,  apikal halka ise daha düşük frekanslı sesleri 

duymayı sağlar. 

https://pdfs.semanticscholar.org/4fee/f8fa78c256708df284cfc398cfd6cbf42f7c.pdf



Kohlear  

apikal ve ara 

halka

Kohlear 

bazal halka

İnternal

akustik 

kanallar

Vestibül

PSSK

LSSK

PSSK

SSSK

Vestibüler 

aquadukt

Fasial Sinir 

labirintin

segmenti



Vestibüler aquadukt

• Endolenfi drene eder.

- Aksiyel kesitlerde ortak krustan
çıkarak PSSK’ ya paralel seyreden 
lineer ince hat şeklindedir.

- Son kısmı endolenfatik keseyi 
oluşturmak üzere genişler.

- 2-6 mm uzunlukta, 0.5-1.5 mm 
genişliktedir. 0.5 mm’nin altında 
ve 2 mm ve üzeri patolojik

Süperiordan inferiora
doğru

aksiyel kesitler



Kohlear aquadukt

 Kohlear bazal halka membranöz
labirenti ile juguler fossa 
komşuluğundaki subaraknoid
mesafeyi ilişkilendirir. 

 Perilenfi drene eder.
 Bütün seyri boyunca 2 mm üzeri 

olması geniş

VA

Kohlear aquadukt

Kohlear aquadukt



Kohlear

aquaduktus

Kohlear

bazal halka

Glossofaringeal

sulkus

Kesitler simetrik değilse glossofaringeal sulkus kohlear aquadukt sanılabilir



İnternal Akustik Kanal

• Petröz kemik longitudinal aksına 45° açı ile koronal olarak yerleşmiştir.

• 10-20 mm uzunlukta olup ön duvar, arkadan daha uzundur. (Ön duvar 9-27mm, 
arka duvar 4-11mm)

• Kanallar arasında vertikal planda 2 mm fark patolojik kabul edilir.

• İçinden vestibülokohlear ve fasial sinir geçer.

• Fasial ve süperior vestibüler sinir: Üst kesimde

• Kohlear ve inferior vestibüler sinir: Kanalın alt kesiminde seyreder.





F:falsiform krest

Fasial sinir ve Süperior
vestibüler sinirleri 
Kohlear ve İnferior

vestibüler sinirlerden
ayırır

falsiform krest



7.sinir

8.sinir

vestibül
vestibüler

aquadukt

LSSK

PSK

kohlea

0.6 mm kalınlıkta CISS sekansı



Sağ taraf normal, 
Sol kohlear bazal halka, vestibül ve SSK’larda labirintitis

ossifikans

0.6 mm kesit kalınlığında FIESTA sekansı
Ağır T2 etkisiyle PSK, İAK ve vestbülokohlear

yapıları değerlendirme





İnterskalar
septa





Modiolus

Kohlear
sinir

İnferior
vestibüler

sinir





Süperior
vestibüler

sinir

Fasial
sinir







Sagittal plan İAK

facial
superior 

vestibular

inferior 

vestibular
cochlear



Singular kanal

Posterior ampullar sinir olarak da bilinen 
ve posterior semisirküler kanaldan 

afferent bilgi taşıyan inferior vestibüler
sinirin bir dalı olan singular siniri içerir



İşitme Fonksiyonu



DI Head and Neck, Amirsys ISBN:978-1-931884-78-5

Skala vestibüli ve skala timpani içerisinde perilenf, skala media endolenf bulunur. 
Perilenf ekstrasellüler sıvıya (yüksek Na+, düşük K+), endolenf intrasellüler sıvıya (düşük Na+, yüksek K+) benzer

Spiral lamina

İnterskalar
septum



Yüksek rezolüsyonlu ağır T2 sekanslarda 
Kohlear halkalar içinde osseöz spiral lamina tam ortada ve kesilmeden devam etmeli 

Spiral lamina skala vestibüliyi skala timpaniden ayırır 



Dr. Sarah LaPorte ASHNR webinarı

Auriküle gelen ses dalgaları eksternal akustik kanalda toplanıp timpanik membranda vibrasyona 
yol açar ve bu titreşim kemikçik zincirlere aktarılır. 

Stapesin tabanı oval pencereye oturmuş olup kinemekanik enerjiyi iç kulağa iletir



Dr. Sarah LaPorte ASHNR webinarı

Skala timpani yoluyla kohlear apekse kadar titreşim iletilir. Titreşim Perilenf yoluyla yuvarlak 
pencere düzeyine kadar ulaşır. Perilenf bazal mebran tarafından skala timpani ve skala vestibüliye

ayrılır. Bazal membran skala mediada bulunur ve Corti organını içerir. Mekanik impulsları
elektriksel uyarıma çevirir. 



Fasial sinir ve segmentleri

• Sisternal segment( PSK içindeki kısım)

• Temporal kemikte seyrine göre:

-intrakanaliküler (İAK içindeki kısım) 

-labirintin (horizontal), 

-timpanik (oblik), 

-mastoid (vertikal)

• Labirintin kısım: İAK anterosüperiorundan N. İntermedius ile otik kapsül 
üzerinden vestibül ve kohlea arasından anterolateralden orta kulak 
ventromedialinde genikulat ganglionu yapar.

• Timpanik kısım: posterolateralden orta kulak medialinde ilerler.

• Mastoid kısım: piramidal eminens lateralinden mastoide juguler fossa 
lateralinden f. stilomasteideuma girerek kranyum dışına çıkar.



• Segmentler
• İntrakanaliküler

• Labyrinthine

• Timpanik

• Mastoid

Sol Temporal Kemik

Fasial sinir



• Segmentler
• İntrakanaliküler

• Labirintin

• Timpanik

• Mastoid

Sol Temporal Kemik

Fasial sinir



• Segmentler
• İntrakanaliküler

• Labirintin

• Timpanik

• Mastoid

Sol Temporal Kemik

Fasial sinir



• Segmentler
• İntrakanalikuler

• Labirintin

• Timpanik

• Mastoid

Fasial sinir Geniculate 

ganglion

Sol Temporal Kemik

Büyük 

petrozal

sinir



• Segmentler
• Intrakanaliküler

• Labirintin

• Timpanik

• Mastoid

Sol Temporal Kemik

Fasial sinir



• Segmentler
• Intrakanaliküler

• Labirintin

• Timpanik

• Mastoid

Sol Temporal Kemik

Fasial sinir



nervus intermedius
(Wrisberg veya 

Glossopalatine sinir)

• Duyu: Nazofarenks, burun 
mukozası ve EAK cildi 
duyusu, tat duyusu

• parasempatik: lakrimal, 
submandibular, sublingual
glandlar

Fasial sinir



Labirintin Timpanik

Mastoid

Timpanik



Fasial sinirin Büyük petrozal dalı, 
genikülat gangliondan köken alır

Fasial sinirin Korda timpani dalı 
mastoid segmentten çıkar



Subarkuat kanalikül (petromastoid kanal)

• Normal temporal kemikte süperior SSK arkından otik kapsüle uzanan subarkuat
artere ait osseöz kanaldır

• İnfantlarda (2 yaştan önce) tübüler subaraknoid mesafeyle ilişkili, BOS içeren yapı

• Yetişkinlerde: BT de sklerotik kenarlı lineer yapı

• Ayırıcı tanı: Large vestibular aqueduct, Belirgin kohlear aquedukt, iç kulağa 
uzanan fraktür

• 2 yaştan sonra subaraknoid mesafeyle ilişkisi involusyona uğrar

• İnfeksiyon yayılımında potansiyel bir yolaktır



9 aylık hasta ax BT
Mastoid antrum medialine, SSSK (açık 
oklar) altında, petröz sırt medialinden

uzanan prominent subarkuat kanalikül
(beyaz ok)

Aynı hastanın Ax T2 MR’ı
Beyaz oklar: yüksek sinyalli subarkuat kanalikül

2 yaş altında gelişen bu yapı BOS ile dolu 
olduğundan patolojiyle karışabilir.

DI Head and Neck, Amirsys ISBN:978-1-931884-78-5



Yetişkinde sağ temporal kemik BT 
Beyaz ok: petröz sırt medialinden geçen 

subarkuat kanalikul
Açık ok: SSSK

Eğik ok: mastoid antrum duvarı 

Aynı hasta koronal BT
Beyaz ok: petröz sırt medialinde subarkuat

fossadan geçen normal kurvilineer subarkuat
kanalikül

Açık ok: SSSK
Eğik ok: mastoid antrum medial duvarı

DI Head and Neck, Amirsys ISBN:978-1-931884-78-5



Juguler Fossa

• Temporal kemiğin posteroinferiomedialinde

• İki kısım: Anteromedialde pars nervoza ve posterolateralde pars
vaskülaris

• Pars nervoza: Glossofaringeal sinir (IX) ve inf. petrozal sinüs

• Pars vaskülaris: Juguler bulbus, vagus (X) ve aksesuar sinir (XI),
sigmoid sinüs

• Sağ juguler ven ve sigmoid sinüs soldan genellikle daha geniş



Juguler Fossa

JF

Pars vaskülaris

KK

KK Pars nervoza

9. KS ve inf. 
petrozal sinüs

10-11. KS ve 
sigmoid sinüsJuguler spin



48 y kadın solda pulsatil 
tinnutus

hipotimpaniumda juguler
dehissens, juguler divertikül, 

derin sigmoid sulkus



Anterior yerleşimli sigmoid sinüs

• Genellikle iyi pnömatizasyon
olmadığında görülür. 

• Mastoid antrum içine kadar uzanabilir. 

• Cerrahide risk (+)

Anterior yerleşimli sigmoid sinüs



Karotid Kanal

• İnternal karotid arter geçer.

• Petröz piramid tabanında yukarı doğru

• Horizontal ve mediale doğru

• Kohlea anterior inferiorunda

• Hipotimpanum-kemik septum

• Karotid ridge: Juguler fossa



• Nadir

• Orta kulakta anteroposteriora uzanan tübüler kitle

• Genişlemiş inferior timpanik kanalikülün görülmesi önemli

• Horizontal petrozal İCA ince kalibrededir.

• Kitlenin timpanik membrana teması → zarın bombeleşmesi

• Glomus timpanikumla karıştırılmamalı !!!

• %30 unda persistan stapedial arter eşlik edebilir.

• Pulsatil tinnutus

Aberran karotid arter



Sol temporal kemik
Beyaz ok: klasik aberran İCA 

Horizontal petröz İCA (siyah ok) 
orta kulak medial duvarı boyunca 
geçerek kohlear promontoryum

posteriorunda yükselmekte
Rekonneksiyon noktasında sıklıkla 

stenoz mevcuttur

AbİCA orta kulak kavitesine
posteromedialden girmekte(beyaz ok)

Alçak kohlear promontoryumun
anterioruna geçerek horizontal petröz

İCA ile bağlantılanmakta (eğik ok)
Açık ok: 7. sinir mastoid segment

BTA
Alçak kohlear

promontoryumda loop
oluşturmuş AbİCA

DI Head and Neck, Amirsys ISBN:978-1-931884-78-5



Aberran Karotid Arter

Koronal

Ax CT
Kohklear promontorium üzerinde orta 

kulak kavitesine
uzanan küçük kalibrede aberran İCA

Beyaz ok: genişlemiş inferior timpanik
kanalikül (9. sinirin Jacobson dalı geçer)

DI Head and Neck, Amirsys ISBN:978-1-931884-78-5



Lateralize internal karotid arter

• Aberran İCA ya benzer

• İCA normal pozisyonunun lateralinden mezotimpaniumun anteriorundan girer.

• Sıklıkla dehissen lateral İCA duvarı vardır.

• Koronal CT de genişlememiş inferior timpanik kanalikül vardır.

• Persistan stapedial arter eşlik etmez.

• Normal kalibrede İCA vardır

• Pulsatil tinnutus



Sağ Lateralize İCA

Sağ İCA kohlea bazal halkası anterioruna kadar uzanmış



Persistan stapedial arter

• İCA vertikal petröz segmentinden çıkan 
persistan stapedial arter stapes krusları
arasından geçerek fasial sinir timpanik
segmenti boyunca seyredip middle meningeal
arteri oluşturur.

• Fasial sinir kanalının timpanik segment
anteriorunda genişleme

• Foramen spinozum yokluğu

Surg Radiol Anat (2013) 35:883–891



Surg Radiol Anat (2013) 35:883–891



http://neuroangio.org/anatomy-and-variants/middle-meningeal-artery/persistent-stapedial-ct/

Persistan stapedial arter



Kohlear kleft

• Perikohlear alanda lokalize hipodens odaklar

• Çocuklarda kohlear alan bitişiğinde otik kapsül mesafelerinde gelişimsel nonosseöz
kurvilineer lusensilerdir.

• 1 mm den ince kesitli BT lerde:

Bilateral olma eğiliminde

C şeklinde, ince, otik kapsülde keskin sınırlı lüsensiler

Orta ve apikal halkalar çevresinde daha sık

Kohleanın lateralinde medialden daha sık

Oval pencerenin anteriorundadır oval pencereye uzanmaz

• Ayırıcı tanı: Fenestral-kohlear otoskleroz, osteogenezis imperfekta, radyoterapi sonrası

• İnsidental bulgu olup yaşla insidansı azalır.



Kohlear kleft

8 haftalık SNİK’li kız bebek normal temporal BT
Beyaz oklar: Bilateral keskin sınırlı kurvilineer hipodens

odaklar

Aynı hastanın koronal BT si
Kohlear promontoryum derininde otik

kapsülde yerleşmiş kurvilineer hipodens
odaklar

DI Head and Neck, Amirsys ISBN:978-1-931884-78-5



Temporal Kemik Gelişimsel Anomalileri

• Dış, orta ve iç kulak oluşumları farklı embriyolojik orjinleri nedeniyle 
farklı tutulum gösterirler.

• Kulak kepçesi, dış kulak yolu, kemikçik zincirler 1. ve 2. brankial arktan

• Orta kulak kavitesi ve östaki tüpü 1. faringeal poştan

• İç kulak otik plakod-otik veziküllerden gelişir. 

• Dış-orta kulak anomali birlikteliği daha sıktır.

• % 25 oranında dış-orta ve iç kulak birlikte tutulabilir.

• En erken gelişmeye başlayan (22. günden itibaren) iç kulak yapılarıdır.



Konjenital anomaliler

• Dış kulak yolunda hafif stenozdan ageneziye kadar değişik derecelerde tutulum
olabilir.

• Mikrotia: Aurikula küçük ve deforme, genellikle dış kulak yolu displazileri ile
birlikte

• Orta kulak: Hipoplastik veya tam agenetik olabilir.

DKY atrezilerinde hipoplazik olabilir, fakat sıklıkla normal

Mastoid pnömatizasyonu olmayabilir

• Kemikçik zincirler: İzole displazileri, inkus ve malleus füzyonu

Sıklıkla DKY atrezisine eşlik eder

Malleus ve inkus füzyone ve atretik plağa yapışık olabilir

Stapesin oval pencereye fiksasyonu: Sık izole anomali



Sağda Displazik Aurikül Solda Normal Aurikül

Kemik DKY agenezik Kemik DKY normal

5 yaş erkek sağda mikrotia



5 yaş erkek sağda mikrotia
DKY agenezisi



Konjenital ossiküler fiksasyon

• Orta kulak duvarları ile kemikçikler arasında rijid bar şeklinde osseoz ankiloz 
olmasıdır.

• Genellikle malleusla olur.

• BT de kemikçik zincirle orta kulak duvarını bağlayan yüksek dansiteli lineer odak 

• Kemikçikler normal konfigürasyondadır.

• Mastoid havalanması ve EAK normaldir.

• Konjenital EAK displazilerinde kemikçikler kaynaşmıştır.

• Timpanosklerozda kazanılmış fiksasyon olur. Orta kulak ligament ve tendonları
kalsifiye olur.



Ossiküler fiksasyon

Malleus başı (açık ok)

ve lateral epitimpanik

duvar arasında kemik

yapı (beyaz ok)

bilinen enfeksiyon 

ve travma yok mastoid

havalanma normal

Lateral epitimpanik duvarla

inkusun kısa proçesi

lateralinde kemik ankiloz

nedeniyle iletim tipi işitme

kaybı

Aynı hastanın koronal BT si 

açık ok: normal EAK, 

beyaz ok: inkusun kısa proçesi

DI Head and Neck, Amirsys ISBN:978-1-931884-78-5



Oval pencere atrezisi

• Oval pencere: stapes footplate+anular ligament

• Stapes anomalilerinin eşlik ettiği LSS yukarısı ve kohlear promontoruim arasındaki 
yarığın yokluğu ve malpozisyone 7. sinir vardır.

• Normal Oval pencere ossifiye weble yer değiştirir

• 7. sinir timpanik segment inferomediale yer değiştirir

• Oval pencere en iyi koronal planda, stapes kruraları aksiyelde görülür.

• Çocuklukta iletim tipi işitme kaybı vardır.

• Tedavi stapez protezi+vestibülotomi yada total ossiküler replasman



Oval pencere atrezisi

Koronal gösterim:oval pencere 
atrezisi, stapes ayakçığı ve 

kruralarında displazi

(beyaz ok) ve fasial sinirin timpanik

segmentinin anormal lokasyonu

(açık ok)

İTİK li yetişkin hasta 

eğri ok: inkusta açılanma,

açık siyah ok: anterior malleolar

ligamentte kalsifikasyon, deforme

kemikçikler açık beyaz ok: oval

pencere kemikle örtülü, beyaz ok: fasial
sinir timpanik segmenti

Aynı hastanın koronal BT si
Açık ok: kemikle örtülü oval 

pencere
Beyaz ok: oval pencere nişinde

timpanik segment
DI Head and Neck, Amirsys ISBN:978-1-931884-78-5



Semisirküler kanal dehissensi

• Süperior yada posterior SSK üzerinde kemik çatının aşırı inceliği yada yokluğu

• Koronal T-kemik BT: superior SSK çatısında ≥ 2 mm dehissens

• Tegmen timpani incelmesi eşlik edebilir

• Aksiyel BT: Posterior SSK yüzeyel kemik duvarının dehissensini göstermede faydalı

• Patolojisi bilinmiyor, büyük olasılıkla gelişimsel anomali

• Etkilenen SSK’nın endolenfinin fizyolojik olmayan hareketi ile sonuçlanır

• Seslerle indüklenen nistagmus ve vertigo vardır.

• Bilateral olabilir, 2-4 mm uzunluğunda olabilir



Koronal gösterim

Süperior SSK dehissensi

Beyaz ok: süperior SSK kemik 

örtü yokluğu

Açık ok: eşlik eden tegmen

timpanide incelme

Koronal BT

Beyaz ok: SSSK tavanında 

kemik örtü yokluğu

Açık ok: tegmen timpanide

belirgin incelme

Koronal T2A MR

SSSK yı kaplayan kortikal

kemik yokluğu (eğik ok)

DI Head and Neck, Amirsys ISBN:978-1-931884-78-5



Obliq reformat BT (Poschl)

Beyaz oklar: SSSK tavanında 

dehissens
Beyaz ok: SSSK tavanında 

dehissens

Açık ok: tegmen timpanide incelme
Koronal T2A MR

DI Head and Neck, Amirsys ISBN:978-1-931884-78-5



Konjenital iç kulak anomalilerinin orjini ve karakteristikleri

Malformasyon tipi Gestasyonel oluşum 
haftası

Bulgular Sıklık (%)

Komplet labirintin aplazi 3. hafta İç kulak yapılarının komplet yokluğu 1

Kohlear aplazi Geç 3. hafta Normal veya deforme vestibül ve SSK’lar ile 
kohlea yokluğu

3

Ortak kavite 4. hafta İç yapıları olmayan kistik kavite formunda 
birleşmiş kohlea ve vestibül, normal veya 

deforme SSK

25

Tip 1 İnkomplet bölünme 5. hafta Modiolusun olmadığı kohleadan ayrışmış 
vestibül, 8 veya kardan adam formunda 

kistik kohleovestibüler malformasyon

6

Kohlear hipoplazi 6. hafta Bir halkadan daha az küçük kohlear
tomurcuk, normal veya deforme vestibül

veya SSK’lar

15

Tip 2 İnkomplet bölünme 7. hafta Kohleada bazal halka normalken apeksi
kistiktir, geniş vestibüler aquadukt ile güçlü 

birliktelik

50

RadioGraphics 2012; 32:683–698



Komplet labirent aplazisi (Michel Deformitesi)
Kohlea, vestibül ve SSK’ların, vestibüler ve koklear aquaduktların yokluğu. 8. sinir yok, 7. sinir vardır 

Orta kulak kemikçikleri genellikle mevcuttur (M=malleus).
Kohlear implant yapılamaz. ABI endikasyonu var

Sennaroğlu ve Bajin. Balkan Med J 2017;34:397-411



Rudimenter otokist
İAK olmadan otik kapsül (yuvarlak veya oval şekilli) inkomplet milimetrik kistik formdadır

Michel deformitesi ile ortak kavite arasındaki bir anomaliyi temsil eder. 
Kohlear implant yapılamaz. ABI endikasyonu var

Sennaroğlu ve Bajin. Balkan Med J 2017;34:397-411



Normal Labirintli Kohlear Aplazi
Vestibül ve SSK’lar normal

fasial sinir labirintin segmenti kohlea lojuna
uzanmakta

Dilate Vestibüllü Kohlear Aplazi
Vestibül ve SSK’lar dismorfik

fasial sinir labirintin segmenti kohlea lojuna
uzanmakta

Sennaroğlu ve Bajin. Balkan Med J 2017;34:397-411

Kohlear aplazilerde kohlear sinir olmadığından ABI uygulanabilmekte



Kohlear aplazi
a. Şematik çizimde kohleanın (yıldız) total yokluğunu ve kalan iç kulak yapılarının normal görünümünü. 

b. Doğuştan sağ SNİK olan 3 yaşında kız. IAC seviyesinde elde edilen aksiyel 3D FIESTA sekansı, kohlear aplazi
ve dilate vestibülün ve lateral SSK’nın (ok) dilatasyonunu göstermekte

Feraco et al. La radiologia medica (2021) 126:1282–1295



Ortak Kavite Anomalisi
a. Şematik çizimlerde iç mimari olmaksızın vestibül ve kokleanın (CC) komplet birleştiğini gösterilmekte. İAK'nin

fundusu ortak kavitenin CC'nin merkezine girer (ok) (bu malformasyonu kohlear aplaziden ayırt etmeye izin veren 
bulgu)

b. Doğuştan bilateral SNİK olan 2 yaşında erkek. Sağ tarafta, temporal kemik aksiyel BT kesiti, vestibül ve kohleanın
(yıldız) komplet birleştiğini göstermekte

Kohlear sinir bulunduğundan kohlear implant yapılabilir

Feraco et al. La radiologia medica (2021) 126:1282–1295

a



Çinar et al. Auris Nasus Larynx. 2017 Dec;44(6):655-663.

Tip 1 
Tomurcuk şekilli 

iç mimarisi 
olmayan kohlea

Tip 2 
Kistik deforme 

kohlea
modiolus ve 

interskalar septum
dismorfik

Gusher riski var

Tip 3
Koklea kısa bir modiolus ile 

daha az dönüşe (2 dönüşten 
az) sahiptir. 

Kohlear apertura hipo-aplazik
olabilir

Tip 4 
Bazal halka normal,

orta ve apikal
halkalar 

hipoplaziktir

İşitme kaybının tipine ve şiddetine göre tedavileri işitme cihazından CI veya ABI’ye kadar 
değişebilir



Kohlear hipoplazi tip 1 
IAC'den kaynaklanan yuvarlak veya oval şekilli küçük bir tomurcuk şeklinde kohlea.

Sennaroğlu ve Bajin. Balkan Med J 2017;34:397-411



Sennaroğlu ve Bajin. Balkan Med J 2017;34:397-411

Kohlear hipoplazi tip 2 
(Kistik hipoplastik kohlea) 

Kohlea, defektif modiolus ve interskalar septa ile daha küçük boyutludur ancak normal dış hatlara sahiptir.



Kohlear hipoplazi tip 3 
(2 turdan az kohlea) 

Koklea kısa modiolus ile daha az tura sahiptir.

Sennaroğlu ve Bajin. Balkan Med J 2017;34:397-411



Kohlear hipoplazi tip 4 
(Hipoplastik orta ve apikal halkalı koklea) 

Kohlea normal bir bazal halkaya sahiptir, ancak orta ve apikal halkalar ciddi şekilde hipoplaziktir.

Sennaroğlu ve Bajin. Balkan Med J 2017;34:397-411



Kohlear hipoplazi
a. Grafik, tip I kohlear hipolaziyi göstermekte.

b. Doğuştan sağ SNİK olan 16 yaşında erkek. IAC seviyesinde elde edilen aksiyel 3D FIESTA sekansı, kohlear
hipoplazi (daire içinde), sağ IAK darlığı (açık ok) ile kohklear sinir hipoplazisi ve LSSK displazisi (beyaz ok) 

göstermekte.
Feraco et al. La radiologia medica (2021) 126:1282–1295



İnkomplet Bölünme Anomalileri 

• Modiolus ve interskalar septadaki kusura göre üç farklı tipte 
inkomplet bölünme anomalisi vardır.

• IP-Tip 1: Koklea, IAK'nin fundusunun anterolateral kısmında olağan 
konumunda olup modiolus ve interskalar septa yoktur. Kohleayı BOS 
doldurabilir. 

• Stapes tabanı deformitesi ve BOS bağlantısı nedeniyle tekrarlayan 
menenjit riski vardır.

• IP-I hastalarının çoğunda şiddetli-derin SNİK vardır. 

• Hemen hemen tümü kohlear implant adayıdırlar.



İnkomplet bölünme tip 1 (IP-1)
Modiolus ve interskalar septasız kohlea (C), genişlemiş vestibül (V) ile birlikte

Sennaroğlu ve Bajin. Balkan Med J 2017;34:397-411



İnkomplet Bölünme Anomalileri 

• IP-Tip 2: En sık görülen iç kulak konjenital malformasyonu

• Modiolusun apikal kısmı ve bu düzeyde interskalar septa kusurludur 

• Orta ve apikal dönüşlerin birleşmesi nedeniyle koklea apeksinde kistik
görünüm olur 

• İşitme kaybı düzeyi değişken, yüksek BOS basıncı nedeniyle genelde 
fluktuasyon gösteren progresif işitme kaybı görülebilir

• Eşlik eden minimal dilate bir vestibül ve genişlemiş vestibüler
aquadukt üçlüsüne Mondini anomalisi adı verilir

• Bilateral IP-2 + genişlemiş vestibüler aquadukt: Pendred Sendromu 
(SLC26A4, FOXI1 genleri)



İnkomplet bölünme tip 2 (IP-2)
A: kistik apikal kısım 

C: Kohlea

İnkomplet bölünme tip 2 (IP-2)
EVA: Geniş vestibüler aquadukt

Sennaroğlu ve Bajin. Balkan Med J 2017;34:397-411

Tedavi seçeneği işitme düzeyine göre işitme cihazlarından kohlear implanta kadar değişkenlik 
gösterir



İnkomplet Bölünme Anomalileri 

• IP-Tip 3 (X’e bağlı stapes gusher): inkomplet bölünme vakalarının en 
nadiri

• POU3F4 gen mutasyonu vardır

• Kohlea interskalar septaya sahiptir ancak modiolus tamamen yoktur

• Genişlemiş İAK ile birleşmiş kohlea tirbuşon görünümü oluşturur

• IP-III'de membranöz labirentin etrafındaki kohlear otik kapsül, normal bir 
kohleadakine göre daha incedir.

• Progresif mikst tipte işitme kaybı olur

• Tedavide işitme cihazları- uygun kohlear implant kullanılabilir ancak Gusher
nedeniyle stapedetomi yapılmaz



İnkomplet Bölünme Tip 3
Koklea (C) interskalar septaya (IS) sahiptir ancak modiolus tamamen yoktur.

Sennaroğlu ve Bajin. Balkan Med J 2017;34:397-411



Feraco et al. La radiologia medica (2021) 126:1282–1295

Kistik apikal halka 
+ LVA

Modiolus yok 8 formunda kistik
kohleovestibül

Tirbuşon kohlea



9 yaş kız hasta

Bilateral LVAS 



Bilateral LVAS 
LVAS %90 bilateraldir

Kalın MIP görüntüsü



Globüler vestibül-semisirküler kanal

• SSK dilatasyonu ve genişlemiş globüler vestibül

• Vestibül ve etkilenen SSK arasında küçük kemik adacığı yada kemik yokluğu

• Genellilke lateral SSK etkilenir

• İzole ya da diğer kulak anomalileri ile birliktelik olabilir

• SSK ların bir bacağı yada tümünde genişleme olabilir

• Vestibül geniş yada normal, kohlea normal ya da malforme olabilir

• Hafif formlar asemptomatik, ileri formlarda vertigo

• Ayırıcı tanı: LVA (IP-2), kohlear inkomplet bölünme (IP-1), Apert sendromu



26 y Kadın
Sağda globüler vestibül

+
bilateral sınırda LVAS

Solda küçük vestibüler
kemik adacık

LVAS

LVAS



14 yaş kız hasta
Sağda SNİK

Sağda kohlea tomurcuk şeklinde bazal halka 
hipoplazik, vestibül hipoplazik SSK’lar agenezik

Labirintitis ossifikans?





Sol normal taraf

İAK’tan geçen sagital kesit
Sağ anomalik taraf
Kohlear sinir yok

Fasial
sinir 

Kohlear
sinir 

Fasial
sinir 



Sendromik herediter sensörinöral işitme kaybı

• Pendred sendromu

• Branchio-oto-renal (BOR) sendromu

• CHARGE sendromu: tüm SSK larda hipoplazi/aplazi + hipoplazik
vestibül, oval pencere stenozu/atrezisi, 7. sinir anomalisi, modiolusta
kalınlaşma, kohlear septasyon yetersizliği, vestibüler aquadukt
dilatasyonu

• Waardenburg sendromu

• Chudley-McCullough Sendromu

• EAST Sendromu

• Mitokondriyal hastalıklar (Kearns-Sayre, MERRF, MELAS, NARP, 
MEGDEL)



Sennaroğlu ve Bajin. Balkan Med J 2017;34:397-411



"Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, başarı için 
en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit 
aramak gaflettir, cehalettir, delalettir. Yalnız ilim ve fennin 
yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve 
zamanla takip etmek gerekir
Beni dinlemek zahmetine katlandığınızdan dolayı hepinize 
teşekkür ederim"

Samsun İstiklâl Ticaret Okulu

22 Eylül 1924 

Mustafa Kemal Atatürk


