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innitus, herhangi bir dış uyaran olmaksızın kafa içinden duyulan ses (Türk-
çe’de kulak çınlaması) olarak tanımlanan ve prevelans çalışmalarına göre
dünya üzerindeki yetişkin populasyonda %10’un üzerinde görülen bir ra-

hatsızlıktır. Tinnitusu olan bireylerde; yaşam kalitesinde bozulma ve işlevsellik kay-
bının yanında uyku düzensizliği, anksiyete, iritabilite, bilişsel disfonksiyon, hatta
insomnia ve depresyon da sıklıkla görülmektedir.1 Günümüz farmakolojik tedavi
yöntemleri ise günlük hayatta ciddi problemlere yol açabilecek tinnitus için yeter-
siz kalmaktadır.2

Tinnitus Tedavisinde
Transkraniyal Manyetik Uyarımın Yeri

ÖÖZZEETT  Literatüre göre tinnitus, akustik uyarım olmadan algılanan ses olarak tanımlanır. Son za-
manlarda, tinnitus hastalara günlük hayatta rahatsızlık veren en yaygın sağlık problemlerinden bi-
risi haline gelmiştir.. Geçmiş çalışmalar tinnitusun muhtemel sebebi olarak  daha çok kulak
hastalıkları gibi periferik özelliklere eğilmiş olsa da, günümüzde giderek artan kanıtlar tinnitusun
işitsel ve işitsel olmayan beyin bölgelerindeki hipereksitabiliteyle ilişkili olduğunu gösteren kuvvetli
kanıtlar bulunmaktaıdr. . Güncel nörobilim çalışmaları tekrarlayıcı transkranyal manyetik uyarım
(tTMU) gibi nöromodülasyon yöntemlerinin tinnitus tedavisinde ümit verici etkileri olduğunu gös-
termiştir. Fakat, gözlemlenen bu pozitif etkilerin mekanizmasının tartışmaya açık olması, tinnitu-
sun kesin tedavisinin de halen net olmamasına sebep olmaktadır. . Bu derlememnin amacı, tinnitus
patofizyolojisine ve merkezi sinir sisteminde nöromodülasyon tedavileri için muhtemel yolaklar
hakkında bilgi vermek, ve tTMU kullanan güncel randomize kontrollü çalışmaların sonuçlarını
özetlemektir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Tinnitus;  TMU;  nöroplastisite

AABBSS  TTRRAACCTT  According to the literature, tinnitus is defined as the perceived sensation of sound in the
absence of acoustic stimulation. Recently, it has become one of the most common health problems
disturbing daily life of the affected individuals. Altough previous studies have focused on the pe-
ripheral features such as inner ear pathologies as the possible causes of tinnitus, now there isstrong
evidence suggesting that tinnitus is related to the neuronal hyperexcitability in the auditory and
non-auditory brain areas. Recent neuroscience research has shown that neuromodulation tools such
as repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) have promising effects in the treatment of
tinnitus. Given that the mechanisms of these observed positive effects are still open to discussion, the
definite treatment strategies for tinnitus is still not clear. Taken together, the aim of this article is to
review the pathophysiology of tinnitus, possible pathways of recovery by the neuromodulation treat-
ments and to summarize the results of the recent randomized-controlled studies using rTMS. 
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Tinnitus şiddetini ölçecek objektif bir yöntemin ek-
sikliği ve hastaların kendilerini değerlendirmesi ile ula-
şılan subjektif tinnitus algısı da, günümüz tedavilerinin
yetersiz kalmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, tinnitu-
sun farklı alt formlarını teşhis edebilecek bir yöntemin
olmaması da, tinnitus tedavisinin yetersiz kalmasının en
önemli sebeplerinden biridir.3 Farmakolojik ajanlar, ses
terapisi, davranışsal uygulamalar tinnitus tedavisi için
başvurulan yöntemlerden sadece bir kaçıdır.4-6 Fakat tüm
bu yöntemler, tinnitus algısını azaltmayı değil, tinnitusla
baş etme yöntemlerini geliştirmeyi hedeflediğinden
ancak kısmen yanıt sağlamışlardır.3,7 GABA agonistleri
farmakolojik tedavide ise en sık kullanılan ajanlardır.8

Tinnitus, her ne kadar objektif ve subjektif tinnitus
olarak 2 alt kategoride incelense de, hastaların büyük bir
kısmında subjektif tinnitus mevcuttur. Subjektif tinni-
tusta duyulan ses başkası tarafından duyulamaz ve fizik-
sel kaynaklı değildir. Ayrıca subjektif tinnitus da kendi
içinde farklı alt kategorilere ayrılarak incelenmektedir.
Sesin hissedildiği tarafa göre tek veya iki taraflı olarak
ayrılabileceği gibi, sesin duyulduğu tarafın tam belirle-
nemediği ve kafanın ortasından geliıyormuş hissi de
uyandırabilir. Ayrıca, hastaların hissettikleri tinnitus de-
recesi de farklılaşmaktadır. Buna göre tinnitus, hafif tin-
nitus, orta tinnitus ve şiddetli tinnitus olarak da
sınıflandırılabilir.9 Subjektif formuna göre çok daha nadir
görülen objektif formu ise, vücut kaynaklı (örneğin dü-
zensiz kan akışı veya adele çekilmesi gibi) bir sesin ku-
lağa ulaşmasıyla hissedilir ve subjektif tinnitusun aksine
bu ses bazı zamanlar steteskop aracılığı ile dışarıdan bile
duyulabilmektedir. Yapılan çalışmalar artan yaş, düşük
eğitim seviyesi, düşük sosyoekonomik statü ve uzun
dönem sigara kullanımını tinnitus risk faktörü olarak be-
lirlemişlerdir.10 Prevelans çalışmalarında, şiddetli tinni-
tus görülme sıklığının özellikle yaşla beraber anlamlı
düzeyde arttığı görülmüştür.11

Tinnitus patofizyolojisini araştıran güncel sinirbi-
lim çalışmaları, tinnitusu merkezi sinir sistemi kaynaklı
bir rahatsızlık olarak görmüş, prefrontal korteks ve tem-
poroparyetal eksitabilitede artış ile ilişkilendirmiştir. Öte
yandan geçmiş çalışmalar, tinnitusu sadece periferik bir
rahatsızlık olarak kabul etmiş ve iç ve orta kulak yolla-
rındaki yapıları dikkate almış ve hastalığın sebebini işit-
sel sinir hasarına bağlamışlardır.2,8,12-16

Günümüzde psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda
görülen maladaptif beyin değişikliklerini ve aşırı uyarı-
labilirliğin tedavisinde klinik rutinde ve araştırma düze-
yinde kullanılmakta olan tekrarlayıcı transkraniyal
manyetik uyarım (tTMU) tinnitus tedavisinde rolü ola-

bileceğine dair sayısı gün geçtikçe artan bilimsel veriler
bulunmaktadır. Bu gözden geçirmenin amacı tinnitus
formlarını tedavisinde umut vadeden nöromodülasyon
tedavileri ile ilgili literatürü gözden geçirmek, tinnitus
patofizyolojisi ile ilişkisini incelemek ve olası gelecek uy-
gulamalar ve kısıtlılıklarını okuyucu ile paylaşmaktır. 

TİNNİTUSUN PATOFİZYOLOJİSİ

Tinnitus patofizyolojisin inceleyen çalışmalar 2 grup al-
tında toplanabilir. Buna göre, araştırmacıların bir kısmı
tinnitusu periferik bir rahatsızlık olarak kabul ederken,
diğer kısmı ise bu hastalığın merkezi sinir sistemi kay-
naklı olduğununu kabul etmektedir.

Farklı patofizyolojik modeller ve klinik veriler, tin-
nitus algısında periferik işitsel yapıların rolü olabilece-
ğine işaret etmiştir. Yapılan çalışmalara göre tinnitus
çoğunlukla koklea veya işitsel sinirin hasarına bağlan-
mıştır. Bazı çalışmalarda ise, frekansa spesifik işitme hüc-
relerinin disfonksiyonu veya akustik sinir hücrelerinin
anormal ateşlenmeleri, tinnitusun potansiyel kaynağı
olarak gösterilmiştir.7,16 Buna göre, işitmeden sorumlu bu
hücrelerdeki herhangi bir disfonksiyon, santral işitme
sisteminde inhibisyon girdisinin azalmasına ve buna pa-
ralel olarak hipereksitabilitenin ortaya çıkmasına sebep
olur.17 Ayrıca, hayvan modelleriyle yapılan çalışmalar
tinnitus jenerasyonu için kokleadaki NMDA (N-methyl-
D-aspartate) glutamerjik reseptörlerini de içeren perife-
rik bir mekanizmanın varlığını göstermişlerdir. Yapılan
araştırmalar, işitsel sinir hücrelerindeki spontan ateşlen-
meyi artıran ve buna bağlı olarak tinnitus yaratan oto-
toksik bir drog (salisilat) uygulaması öncesinde kohleaya
uygulanan NMDA reseptör blokerları ile tinnitusun ön-
lenebileceğini ve ayrıca NMDA reseptör blokerlarının
ses travması sonrası oluşan duyma kaybını azalttığını
göstermişlerdir.18,19

Tinnitus patofizyolojisini merkezi sinir sistemine
dayandıran araştırmacılar genel olarak tinnitusun olası
bir nöronal maladaptasyondan meydana geldiğini dü-
şünmektedirler. Nöroplastisite, her ne kadar hasar son-
rası sinir sisteminin kendini onarabilme becerisi olarak
algılansa ve yeni durumlara ve öğrenmeye adaptasyonla
ilişiklendirilse de, bazı durumlarda maladaptasyon so-
nucu merkezi sinir sistemi hastalıklarının sebebi olarak
da gösterilmektedir.20,21 Tinnitusu kortikal eksitabilite ve
nöronal maladaptasyon ile ilişiklendiren bir çok çalışma
mevcuttur.20,22 Örneğin, tinnitusu merkezi sinir sistemi-
nin maladaptif organizasyonu olarak gösteren bir çalış-
mada, tinnitusu olan hastalarda temporal korteksin
hiperaktivasyonu ile, insula, anteriyor singulat korteks
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ve dorsolateral prefrontal korteks (DLPFC) gibi işitsel ol-
mayan beyin bölgelerinin de simultane aktivasyonu gös-
terilmiştir.21 DLPFC, işitsel bellek ile ilişkili sinir
hücrelerini içermesi ve işitsel belleğin depolanma süre-
cinde kolaylaştırıcı etkiye sahip olmasıyla, güncel tinitus
çalışmalarında en çok çalışılan beyin bölgelerinden-
dir.15,23,24 DLPFC’nin; işitsel kortekse olan direkt ve pos-
teriyor orbitofrontal kortekse olan indirekt bağlantıları
ile önemli işitsel sinyallere odaklanmada ve talamusun
retiküler çekirdeklerine olan projeksiyonları ile belirgin
işitsel uyaranı seçip çeldirici uyaranları bastırmada görev
aldığı bilinmektedir. Bu seçim mekanizması, sağ DLPFC,
dorsal anterior singulat ve posterior pariyetal alanı içe-
rir. Böylece dikkat çekici bir işitsel uyaran geldiğinde,
DLPFC ilgili duysal modaliteyi yani işitsel sistemi aktive
eder, ve ilgişi olmayan modaliteyi, örneğin görsel sistemi
ise inhibe eder. Fakat aynı mekanizmayla DLPFC primer
işitsel kortekse inhibitör bir modülasyon da yapabilir. Bu
seçim mekanizması,  DLPFC’nin işitsel dikkatteki rolünü
açıklamaktadır.23

Bir başka perspektiften bakıldığında ise periferik
veya santral işitsel fonksiyon bozukluğuna  ikincil olarak
gelişen tinnitus; inhibisyon ve eksitasyon dengesindeki
değişim, nöronal devrelerin reorganizasyonu, tonotopik
haritadaki değişim ve bunların sonucu olarak gelen sen-
soriyel bilginin aşırı veya yanlış işlenmesinin doğal so-
nucu olabilir. Bulbus ile pons arasında yer alan koklear
çekirdeklerdeki inhibisyon eksitasyon dengesinin artmış
eksitasyon veya azalmış inhibisyon lehine bozulmasının,
tinnitusta görülen artmış işitsel duyarlılığın temelini
oluşturduğuna dair kuvvetli kanıtlar bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere, beyinde görülen herhangi bir
anormal eksitasyon veya inhibisyon, çeşitli nöromodü-
lasyon tedavileri ile düzeltilebilmektedir Tüm bu bilgi-
ler göz önüne alındığında günümüz beyin uyarım
yöntemleri tinnitus tedavisinde de kendini göstermeye
başlamıştır. Tinnitus tedavisinde bu somatik nöromodü-
lasyon uygulamalarından en yaygın kullanılanı ise
tTMU’dur. 

TEKRARLAYICI 
TRANSKRANİYAL MANYETİK UYARIM (tTMU)

tTMU, beyin uyarılabilirliğini kısa süreli olarak değişti-
ren ve invasif olmayan bir beyin uyarım yöntemidir. Bu
yöntemde, skalp üzerine yerleştirilen ve çok kısa süreli
olarak (100-300 ms.) yaklaşık 1.5-2.0 tesla gücünde man-
yetik pulslar yaratan bir bobin kullanılır. Oluşan man-
yetik alanın gücü, kortekste nöronal depolarizasyon
oluşturmaya yeterlidir ve kafatasından geçerken ciddi

bozulmaya uğramaz. Oluşturulan elektromanyetik alan,
bobinin yerleştirildiği yere bağlıdır, öyle ki, bobinden
uzaklaştıkça elektromanyetik alanın şiddeti düşer. In
vitro yapılan elektrofizyoloji ve in vivo yapılan bir çok
nörogörüntüleme çalışmalarına göre, rTMS’in sinaptik
iletim üzerindeki etkisi kanıtlanmıştır. Buna göre,
tTMU, uyarım frekansına bağlı olarak kortikal alanlarda
eksitatör veya inhibitör etki yaratabilmektedir. Yüksek
frekans ( ≥5 Hz) tTMU’nun eksitatör, düşük frekans (1
Hz) tTMU’nun ise inhibitör etki yarattığı düşünülmek-
tedir.25 Bu çift yönlü etki, hayvan çalışmalarıyla da onay-
lanmıştır. modellerinde  (bir tür çöl faresi) işitsel korteks
üzerine yapılan bir çalışma ile onaylanmıştır. Öyle ki,
bir tür çöl faresinin işitsel korteksine uygulanan 1 ve 10
Hz.lik tTMU’nun uyarılan nöronun ateşlenme hızında
frekansa bağlı değişimler yarattığı ve sırasıyla Uzun sü-
reli potansiyelizasyon (Long term potentiation:LTP) ve
Uzun süreli depresyon (Long term depression: LTD)
ürettikleri gösterilmiştir.12 Uyarım frekansına ek olarak,
bobin içindeki akımın yönü ve fazları uyarılan beyin
bölgesinin temel aktivitesi de kortikal aktiviteyi ve buna
bağlı olarak klinik sonucu etkileyen diğer parametreler-
den sayılabilir.26,27

Beyin aktivitesinde fokal değişimler yaratma gü-
cüyle tTMU bir araştırma yöntemi olarak giderek ilgi ka-
zanmıştır. Bu değişimlerin etkisi uyarım anından daha
uzun sürdüğünden, bu yöntem tinnitusta olduğu gibi çe-
şitli kortikal disfonksiyonlar gösteren hastaların tedavisi
için potansiyel bir yöntem olarak görülmeye başlanmış-
tır. Herhangi bir anestezik premedikasyon gerektirme-
yen tTMU yönteminin en sık karşılaşılan yan
etkilerinden biri, uyarım yapılan bölgedeki kasların ka-
sılması sebebi ile oluşan geçici ağrı ve uyarım sonrası
%20 gibi bir oranda görülen baş ağrısıdır. Nadir olarak
(%1) nöbet oluşumuna yol açtığı görüldüğünden epilepsi
geçmişi olan hastalarda dikkatle kullanılması gerekir. 

TİNNİTUSTA tTMU KULLANIMI 

Gün geçtikçe tinnitus tedavisinde nöromodülasyon uy-
gulamalarını inceleyen çalışmaların sayısı artmaktadır.
Bu artış, yukarıda bahsedildiği gibi tinnitus patofizyolo-
jisinde etkisi olduğu düşünülen prefrontal hipereksitas-
yonun beyin uyarım yöntemleri ile modüle edilebileceği
düşüncesine dayandırılmaktadır. Yapılan son çalışmalar,
bu görüşü desteklemiş ve frontal ve işitsel korteksin in-
vasif olmayan uyarım yöntemleriyle direkt olarak uya-
rılmasının tinnitus tedavisinde kullanılabileceğini
göstermiştir. Özellikle tTMU yöntemi üzerine yapılan
birçok araştırma, TMU’nun temporal korteks alanların-
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daki hiperaktivasyonu azaltarak, tinitusun da şiddetini
azalttığını iddia etmektedir. Yaklaşık 200 tinitus hasta-
sıyla yapılan büyük ölçekli bir çalışmada, düşük frekan-
sla (1 Hz) primer ve sekonder işitsel korteks alanlarını
da kapsayan lateral temporal kortekse uygulanan
tTMU’nun, tinnitusun şiddetini önemli ölçüde azalttı-
ğını göstermiştir. Daha önce majör depresyon, OKB gibi
psikiyatrik hastalıkların tedavisinde de kullanılan
TMU’da genellikle düşük frekansların (≤ 1 Hz) kortikal
eksitabiliteyi azalttığı ve yüksek frekansların (5-20 Hz)
kortikal eksitabiliteyi artırdığı bilinmektedir.10

Tinnitus tedavisinde tTMU yönteminin uygulan-
dığı ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar gösteren gün-
cel çalışmalardan bazıları Tablo 1’de özetlenmiştir. Buna
göre, Anders ve ark.nın gerçekleştirdiği çalışmada, sol
işitsel kortekse uygulanan 1 Hz tTMU’nun tinnitus şid-
detinde anlamlı azalmaya yol açtığı gösterilmiştir.28 Bir
diğer çalışmada sol temperopariyetal alana 1 Hz’lik
tTMU uygulamasının tinnitus şiddetinde anlamlı azal-
maya yol açtığı gösterilmiş, ve bu azalmanın tinnitus la-
teralitesi ve duygudurum düzeylerinden bağımsız
olduğu rapor edilmiştir.29

Kim ve ark. tek tarafli tinnitusta kontralateral ve
ipsilateral (tinnitus olan kulağın karşısı ya da aynı tarafı)
tTMU uyarımlarını karşılaştırmış ve iki grup arasında
anlamlı farklılık bulamamıştır. Ancak bu çalışmada
tTMU uygulamasından 1 ay sonra yapılan ölçümlerde

her iki grubun da tinnitus şiddetinde azalma olduğunu
göstermiştir.30 Diğer bir deyişle, bu çalışma ile lateralite
gözetmeksizin 1 Hz. tTMU uygulamasının uzun dö-
nemde tinnitus tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir.
Hoekestra ve ark.nın 50 hasta üzerinde yaptığı güncel
çalışmada ise, bilateral işitsel kortekse yapılan 1 Hz’lik
uyarımda, tTMU uygulanan grup ile plasebo grubu ara-
sında anlamlı farklılık saptanamamıştır, ancak,
tTMU’dan fayda gören tinnitus hastalarıyla, bu hastala-
rın tinntus şiddeti arasında pozitif korelasyon ilişkisi gös-
terilmiştir.31 Benzer şekilde, Piccirilo ve ark.nın sol
temperopariyetal bileşkeye uygulanan 1 Hz tTMU çalış-
masında, hasta grubu ile kontrol grubu arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.32 Fakat
uygulama sonrası Tinnitus Handikap Ölçeği mediyan
skorunda düşüş gözlenmiştir. Bu iki güncel çalışmanın
aksine, Barwood ve ark. tinnitus hastalarının primer işit-
sel korteksine 10 gün boyunca 1 Hz tTMU uygulamış ve
uygulamadan 1 ay sonra bile yapılan ölçümlerde tTMU
tedavisi gören grubun plasebo grubuna göre tinnitus şid-
detindeki azalması istatistiksel olarak anlamlı bulun-
muştur.33

Çalışmaların bir kısmı ise kombinasyon uyarımla-
rını tek alan uyarımları ile karşılaştırmıştır. Lehner ve
ark.nın gerçekleştiği bu tip bir çalışma, 538 tinnitus has-
tasını dahil etmiş ve sol temporal kortekse uygulanan 1
Hz uyarım ile sol dorsolateral prefrontal kortekse 20 Hz

Çalışma Uyarılan bölge TMU protolokü Seans Ölçüm Sonuç

Hoeskstra et al., 2013 İşitsel korteks 2000 pulse 1Hz 5 Tinnitus Handikap Ölçeği, VAS İstatistiksel anlamlı sonuç bulunmamıştır, ancak tinnitusun 

şiddeti ile tTMU’ dan etki arasına pozitif bir ilişki bulunmaktadır.

Kim et al., 2013 İşitsel korteks 600 pulse 1Hz 5 Tinnitus Handikap Ölçeği, VAS Uygulamadan 1 ay sonra istatistik tinnitus olan kulağın karşı 

tarafına ve aynı tarafındaki işitsel kortekse uyarı yapıldığında 

istatistiksel anlamlı azalma saptanmıştır.

Picirillo et al., 2013 Sol TPJ 2000 pulse,      1 Hz 4 hafta Tinnitus Handikap Ölçeği, VAS THÖ’ de 10 mediyan azalma (ranj, -20 ila +4) ancak 

sham stimülasyonuna göre istatistiksel fark yoktur.

Barwood et al., 2013 İşitsel Korteks (BA41) 1 Hz 10 gün Tinnitus Handikap Ölçeği, VAS Uygulamadan 1 hafta ve bir ay sonra istatisitiksel olarak 

tinnitus algısında plaseboya göre anlamlı iyileşme.

Lehner et al., 2012 Sol frontal+ sol işitsel 20 hz (sol frontal), 20 Tinnitus Handikap Ölçeği, VAS Kombinasyon uygulamasının başarısı (%43) iken sham 

1 Hz (sol işitsel korteks) uygulamasının li (%6)

kombinasyonu

Kreuzer et al., 2011 Sağ prefrontal + 20 hz (sol prefrontal), 20 Tinnitus ölçeği Sağ prefrontal stimulüasyonu ile uygulanan kombinasyon 

sol temporal 1 Hz (sol temporal) kombinasyonu uygulaması diğer uygulamalardan üstün sonuçlanmıştır.

Anders et al., 2009 Sol işitsel korteks 1 Hz 14 Tinnitus Handikap Ölçeği, VAS Tinnitus şiddetininde tTMU ile anlamlı iyileşme bulunmuştur.

Rossi et al., 2007 Sol temporoparyetal 1 Hz 5 Tinnitus Handikap Ölçeği, VAS tTMU ile duygudurum belirtilerinden bağımsız olarak, 

basal tinnitus skorlarına göre %35 iyileşme belirlenmiştir.

TABLO 1: Çalışma protokolleri ile birlikte tTMU uygulamaları.

TPJ: Temporoparyeltal bileşke, THÖ: Tinnitus Handikap Ölçeği, VAS: Vizüel analog skala), DLPFC: Dorsolateral Prefrontal Korteks.
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ve sağ temporal kortekse ise 1 Hz  kombinasyon uyarım-
ları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda her iki uya-
rım protokolünün de tinnitus tedavisinde etkin olduğu,
uygulanan tinnitus ölçeğindeki anlamlı azalma ile göste-
rilmiştir. Bu sonuca ek olarak, kombinasyon uyarım pro-
tokolünün çene eklem bozuklukları olan hastalarda daha
etkin olduğu gösterilmiştir.34 Bir diğer kombinasyon uya-
rım çalışmasında, sol temporal alanda düşük frekans (1
Hz) tTMU ile bu uyarım üzerine sağ prefrontal alana yük-
sek frekanslı (20 Hz) kombinasyon uyarımı yapılan iki
tinnitus hasta grubu karşılaştırılmış ve her iki grubun da
uyarım sonrasında tinnitus şiddetinde azalma görüldüğü
bildirilmiştir.35 Buna ek olarak, kombinasyon uyarımı alan
grubun iyileşmeye daha yatkın olduğu gözlenmiş, ancak
bu etki istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamıştır.
Bu çalışmalar ışığında, sağ prefrontal kortekse uygulanan
ek bir uyarımın sol temporal kortekse uygulanan
tTMU’nun etkinliğini artırabileceği konusunda ümit
veren bir strateji olabileceğini düşünülebilir. 

Yukarıda görülen kısa süreli çalışmalara ek olarak,
tinnitus tedavisinde tTMU yönteminin uzun dönem so-
nuçları 235 kronik tinnitus hastasının katıldığı 4 yıllık
bir izlem çalışmasıyla araştırılmıştır.36 Burger ve ark.nın
gerçekleştirdiği bu çalışmada, hastaların bazılarına sol
temporal korteks, bazılarına ise sol temporal korteks ile
senkronize sol DLPFC uyarımı yapılmıştır. Araştırma so-
nucunda, her iki grubun da tinnitus şiddetinde istatis-
tiksel olarak oldukça anlamlı bir azalma olmuştur.
Uyarımdan 90 gün sonra, 2 yıl sonra ve 4 yıl sonra tin-
nitus şiddeti tekrar ölçüldüğünde, tTMU tedavisine
olumlu yanıt veren hastaların tinnitus şiddetindeki azal-
manın halen istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korun-
duğu gösterilmiştir. 

TMU uygulanan hastların kortikal alfa aktivitesin-
deki değişimler de, tTMU uygulamasının tinnitus tedavi-
sindeki etkinliğini kanıtlamaya destek olmuştur. Örneğin
bir çalışmada, uyarım öncesi ve sonrası magnetoensefa-
lografi kayıtları alınan kronik tinnitus hastalarında, tTMU
sonrası anlamlı azalma gösteren tinnitus ses şiddeti, uya-
rılan işitsel korteksteki artmış alfa aktivitesiyle ilişkilen-
dirilmiştir.37 Tinnitusta tTMU tedavisini elektrofizyolojik
mekanizmalarla açıklamaya çalışan bir diğer çalışmada,
tinnitus hastaları ile kontrol grubunun tTMU öncesi ve
sonrası olaya ilişkin potansiyel (event-related poten-
tial:ERP) değişimleri incelenmiştir.38 Araştırmada N1 ce-
vabı ile mismatch negativity (MMN) ve Late
Discriminative Negativity (LDN) denilen ERP değişimle-
rine bakılmıştır. Bu test sonucunda tinnitus grubu uya-
rım öncesinde, standart uyarana daha yüksek amplitüdlü

N1 yanıtı vermiş, ayrıca yine tinnitus hastalarının MMN
ve LDN cevapları daha küçük bulunmuştur. Uyarım son-
rası ise, tinnitus hastaları kontrol grubuna oranla deviye
uyarana artmış N1 cevabı ile yüksek MMN ve LDN ce-
vabı sergilemiştir. Uyarım öncesi tinnitus hastalarının
beyin topografisine bakıldığında solda negatif ve sağda
daha pozitif aktivitelerden oluşmak üzere sağ ve sol se-
rebral hemisferlerde global asimetri gözlenmiştir. Öte
yandan, tTMU uyarımı sonrası tekrar topografik harita-
sına bakılan tinnitus hastalarının daha simetrik bir beyin
haritası ortaya çıkmıştır. Uyarım sonrası ERP değişimleri
ve topografik haritaları karşılaştırılan hasta ve kontrol
grupları arasında ise anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu
bilgiler ışığında, tinnitus hastalarındaki spesifik ERP de-
ğişimleri ile topografik haritalarının, tinnitus başlangıcı
ve gelişimindeki elektrofizyolojik mekanizmalarla ilişkili
olabileceği söylenebilir.  Böylece, bu parametreler ilerle-
yen çalışmalarda subjektif tinnitus hastalarının işitsel kor-
teksini değerlendirmede biyoişaret olarak kullanılabilir.

SINIRLILIKLAR

Etkinliği birçok çalışma ile gösterilmiş tinnitusta nöro-
modülasyon uygulamalarının bazı sınırlılıkları da bu-
lunmaktadır. Nöromodülasyon tedavilerinin bireysel
duyarlılıklardan etkilenmesi, bu tedavilerin her bireyde
farklı şiddette etki ve yan etki göstermeleri ile sonuçla-
nabilir. Böyle bir sonuç, bir yanda tinnitus etiyolojisinin
karmaşıklığına işaret ederken, diğer bir taraftan beyin
uyarım mekanizmalarının daha detaylı araştırılması ge-
rekliliğini önerir.

Tinnitus etiyolojisinde primer patolojinin üzerinde
halen bir çok soru işareti olması sebebiyle nöromodülas-
yon uygulamalarında uyarım yapılacak beyin alanları-
nın belirlenmesinde sınırlılıklar bulunmaktadır.
Örneğin, bir hasta grubunun primer işitsel korteksine
uyarım yapılırken diğerlerinin işitsel korteks dışında
kalan alanlarına mı uyarım yapılmalıdır sorusu gelecek
araştırmaların yanıt vermesi beklenen temel kısıtlılık-
lardan birisidir.39 Aslında bireysel tedavi düzenlenme ih-
tiyacını doğuran bu kısıtlılıklar, daha önce tinnitus
hastaları için alt gruplar belirlemeyi ve klinik tedaviyi
bu alt gruplara göre düzenlemeyi öneren Tyler ve
ark.nın çalışmasını anımsatmaktadır. Tyler ve ark.na
göre, istatistiksel bir yaklaşımla tinnitusu alt formlara
ayırmak mümkündür. Kümeleme analiz yöntemi kulla-
narak belli ortak değişkenlerden homojen tinnitus alt
formlarına ulaşan Tyler ve ark.nın bu düşünce biçimi,
tinnitusun etiyolojisinindeki kompleksiteyi çözerek,
belli tinnitus tiplerine belirli tedavi stratejileri geliştirme
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ihtiyacını teşvik etmektedir.11 Böyle bir yaklaşım sonrası
farklı alt gruplarda nöromodülasyonun tedavi etkinliğini
incelemek aydınlatıcı olacaktır.

Öte yandan, beyin uyarım yöntemleriyle ulaşılan
umut vaadeden sonuçlar araştırmacıları iyi klinik araş-
tırmalar ve tedavi stratejileri geliştirmeleri hususunda
cesaretlendirmektedir. Örneğin, işitsel korteks stimulas-
yonunun kortikokortikal ve kortikofugal projeksiyonları
aktive ettiği ve yönlendirdiği yönünde, bir başka deyişle,
işitsel korteks uyarımının beynin farklı seviyelerinde
tinnitusun nöral bağlantılarını modüle ettiğini destekle-
yen güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Bu tip modulasyonlar
hiperaktivite, hipersenkroni, tonotopik plastisite gibi
nöral mekanizmaları da etkileyebilirler. Öyle ki, işitsel
kortekse uygulanan stimulasyonların hiperaktiviteyi ve
hipersenkroni gibi tinnitusun en önemli nöral substrat-
larını azaltarak tinnitusu bastırdığı gözlenmiştir. 

GELECEK UYGULAMALAR

Son yıllarda interdisipliner çalışma alanlarının ortaya
çıkması ve nörobilimin önem kazanmasıyla, tinnitusun

da diğer pek çok rahatsızlık gibi merkezi sinir sistemi
karşılıkları gösterilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda, tin-
nitus sadece işitsel bir rahatsızlık olarak görülmekten
çıkmış ve merkezi sinir sistemindeki hiperaktivasyon-
larla ilişkili olduğu gösterilerek, patofizyolojisi daha kar-
maşık bir hastalık olduğu kabul edilmiştir. 

Gelecekte yapılacak daha fazla sayıda örneklem ve
farklı tinnitus alt gruplarını dahil eden, randomize kont-
rollü çalışmalar, farklı tTMU uygulama protokollerinin
farklı tinnitus alt tiplerine uygun olup olmadığını belir-
leyebilir. Son yıllarda kişiye özel tedavi yöntemlerinin
önem kazanmasına paralel olarak, kişiye özel tTMU pro-
tokollerinin belirlenmesi gelecek çalışmaların bir diğer
hedefi olmalıdır. Özellikle vaka çalışmalarıyla tinnitusu
bastırdığı gösterilen theta burst TMS protokolü, tinni-
tusta en etkin rTMS tedavi protokollerini bulmak için
yapılacak fazla örneklemli çalışmalarda kullanılacak
yöntemlerden biri olabilir. Bundan bir sonraki adım,
farklı tedavi protokollerinin nöronal fonksiyonlar üze-
rindeki etkisinin elektrofizyoloji veya nörogörüntüleme
yöntemleriyle ölçülmesidir.
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