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EFFECTS OF THE RAPID MAXILLARY EXPANSION ON CONDUCTIVE HEARING
LOSS: LITERATURE REVIEW
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SUMMARY
Rapid maxillary expansion is a dentofacial
orthopedic treatment procedure which has been
routinely used to correct transversal maxillary skeletal
or/and dental constriction. Application of RME not only
expands the constricted maxilla, but also results in an
increase in nasal dimensions and improvement in nasal
respiration, modifications in soft tissues of nasopharynx
and oropharynx, stretching in tensor and levator veli
palatini muscles, normal Eustachian tube functions and a
reduction in the incidence of middle ear infections.
Some authors have shown that RME was effective on
the healing of conductive hearing loss and considerable
hearing improvement occured after RME in patient(s)
having maxillary constriction. The purpose of this article
is to review the relationships between transversal
maxillary deficiency and conductive hearing loss, the
studies investigating the effects of RME on hearing loss,
and the mechanisms of how RME reduce conductive
hearing loss.

ÖZET
H zl üst çene geni letmesi (RME) üst çenenin
di sel ve/veya iskeletsel seviyede darl 4 n n giderilmesi
amac yla rutin olarak uygulanan bir tedavi yöntemidir.
RME uygulamas ndan sonra dar olan üst çenenin normal
boyutlara gelmesinin yan s ra, nazal hava yolu
boyutlar nda art , nazofarinks ve orofarinkteki yumu ak
dokularda modifikasyonlar, tensor ve levator veli palatini
kaslar nda gerginle me, Östaki tüpünün fonksiyonlar nda
düzelme ve orta kulak iltihab nda azalma meydana
gelmektedir. Baz ara t r c lar RME’nin üst çene darl 4
olan hastalardaki iletim tipi i itme kay plar nda etkili
oldu4unu ve hastalar n i itme seviyelerini art rd 4 n
göstermi lerdir. Bu literatür incelemesinin amac , üst
çene darl 4 ile iletim tipi i itme kay plar aras ndaki
ili kiyi, RME’nin bu kay plara olan etkisini inceleyen
çal malar ve RME uygulamas n n bu kay plar n
azalt lmas ndaki etki mekanizmalar n incelemektir.
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görülmektedir.10 Braun11 maksiller geli im yetersizli4i ile
iletim tipi i itme kay plar aras nda yak n bir ili kinin
oldu4unu kabul etmektedir. Üst çene darl 4 n n nazal
stenoz ve a4 z solunumunun sebeplerinden birisi
oldu4unu ve normal solunum paternindeki de4i imin
östaki borusu ve orta kula4 bile etkileyebilece4ini ve bu
yüzden de i itme kay plar olu abilece4ini belirtmi tir.

Üst çenenin yatay yöndeki darl 4 n n kraniofasiyal bölgede en yayg n olarak görülen iskeletsel
problemlerden biri oldu4u kabul edilmektedir.1 H zl üst
çene geni letmesi (RME) maksiller darl k ve/veya posterior çapraz kapan , üst çene di lerindeki çapra kl k, s n f
III maloklüzyonlar, dudak damak yar klar ve nazal
stenozun tedavisinde uygulanabilmektedir.1-9
Üst Çene Darl
Aras ndaki li ki

ve

Östaki tüpü orta kulak ile nazofarinks aras ndaki
ba4lant y sa4lar ve lateral nazal faringeal duvarda
farinkse aç l r.10 Rudolph12 oldukça derin bir damak
yap s na sahip olan ve sert damak ve nazofarinkste
malformasyonlar olan çocuklarda tubal malfonksiyonlar n s kl kla görüldü4ünü belirtmi tir.

itme Kay plar

Laptook10 üst çene darl 4 n ‘iskeletsel geli im
sendromu’ olarak adland rmaktad r.
Bu sendromun
maksiller darl k ve derin damak gibi iki temel özelli4i
iletim tipi i itme kayb olan birçok vakada s kl kla
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itme Kay plar n n De erlendirilmesi

RME’nin i itme üzerine etkisi ile ilgili ilk çal ma
Timms15 taraf ndan 1974 y l nda yay nlanm t r. Timms15
RME uygulad 4 200 hastada gözlemledi4i i itme
düzeyindeki iyile meyi sübjektif olarak de4erlendirmi tir.
Ara t r c RME’nin uzun dönemdeki medikal etkilerini
de4erlendirmenin güç oldu4unu fakat hastalar n i itme
seviyelerinde
ilerleme
görüldü4ünü
belirtmi tir.
Laptook,10 1981 y l nda üst çene darl 4 ve i itme kayb
olan bir hastaya RME uygulam t r. RME’den 1,5 hafta
sonra hastan n i itme seviyesinde art oldu4unu ve bu
art n geni letme periyodunda da devam etti4ini
bildirmi tir. Laptook RME sonras nda normal seviyeye
ula an i itme düzeyinin retansiyon ve post-retansiyon
dönemlerinde de korundu4unu belirtmi tir. Hazar ve
arkada lar 16 üst çene darl 4 ve belirgin i itme kayb olan
9 ya ndaki bir k z çocu4unda RME uygulamas ndan 1 ay
sonra i itmede önemli bir iyile menin oldu4unu ve
hastan n i itme seviyesinin normale döndü4ünü
belirtmi lerdir. Ceylan ve arkada lar 17 1996 y l nda 14
hasta üzerinde yapt klar bir çal mada, RME’nin iletim
tipi i itme kayb n istatistiksel olarak önemli düzeyde
azaltt 4 n
göstermi lerdir. Ancak bu ara t r c lar
peki tirme döneminde istatistiksel olarak önemsiz
olmakla
birlikte
bir
miktar
relaps
oldu4unu
18
gözlemlemi lerdir. Ta p nar ve arkada lar
ise 2003
y l nda RME’nin iletim tipi i itme kay plar na olan etkilerini
35 hasta üzerinde incelemi ler ve Ceylan ve
arkada lar n n17 bulgular yla hemen hemen benzer
sonuçlar bulmu lard r.

C itme kay plar 2 temel kategoriye ayr l r:
1. D kulak veya orta kulakta olu an mekanik bir
problem sebebiyle sesin yetersiz bir ekilde olu turulmas
sonucu meydana gelen iletim tipi i itme kayb ,
2. Cç kulak (cochlea) veya 8. kafa çiftinin (N.
Statoacusticus) sinir ileti yollar nda olu abilecek bir hasar
sunucunda meydana gelen sensonöral tip i itme
kayb d r.
Cletim tipi i itme kayb n n derecesi büyük oranda
d kulak ve/veya orta kula4 n mekanik sisteminde
olu an fiziksel de4i imin tipi ve iddetine ba4l d r.13
Normal i itmede sesin hava ve kemik içerisindeki
ileti e ik de4erleri birbiri ile örtü mektedir. Bu ileti e ik
de4erleri aras ndaki fark (hava-kemik aral 4 ) i itme
kayb n n
iletim
komponentinin
hesaplanmas n
sa4lamakta ve KBB uzman na klinik olarak çok önemli bir
bilgi vermektedir.
Hava-kemik aral 4 ölçüm de4erleri i itme kayb n n
derecesinin
s n flamas nda
kullan lmaktad r.
Bu
ölçümdeki 20–30 desibel (dB) hafif veya çok erken bir
i itme kayb n ; 30–45 dB orta de4erdeki bir i itme
kayb n ve 45–60 dB ise maksimum bir i itme kayb n
belirtir.13,14
RME’nin
itme
nceleyen Çal malar

Kay plar na

Etkilerini

Yap lan çal malarda RME’nin iletim tipi i itme
kay plar n önemli miktarda azaltt 4 gösterilmi tir.10,15-18
RME’nin iletim tipi i itme kay plar üzerindeki etkilerini
inceleyen çal malara ait veriler ve bulgular Tablo 1’de
gösterilmi tir.

RME Uygulamas ile letim Tipi
itme
Kay plar Aras ndaki li kinin De erlendirilmesi
RME sonucunda üst solunum yolu enfeksiyonlar ve hastal klar nda, nazal alerjilerde ve orta kulak
iltihaplar nda azalmalar oldu4u yap lan çal malarda
gösterilmi tir.19,20 Bu problemler iletim tipi i itme
kay plar n n en önemli sebeplerini olu turmaktad r.18,21,22

Tablo 1: RME’nin i itme kay plar na etkilerini inceleyen
çal malar n yay n tarihine göre s ralanmas
Ara t r c lar

Hasta
Say s

De erlendirme
Yöntemi

RME
Sonras
itme
Kayb nda
Azalma

Peki tirme
Sonras
Relaps

1974

200

Subjektif

Var

Yok

Laptook

1981

1

Odyometre

Var

Yok

Hazar ve
arkada lar 16

1992

1

Odyometre

Var

ncelenmemi

Ceylan ve
arkada lar 17

1996

14

Odyometre

Var

Var
(Önemsiz)

Ta p nar ve
arkada lar 18

2003

35

Odyometre

Var

Var
(Önemsiz)

Timms15
10

Yl

RME sonras nda nazal kavitenin hacminde art
oldu4u,5,23-25 palatal kubbenin a a4 indi4i ve nazal
septumun düzeldi4i2,4 ve nazal hava yolu direncinin
azald 4 7 ve dolay s yla burun solunumunun kolayla t 4
literatürde rapor edilmi tir. Üst çene geni letmesi
sonras nda as l geni leme bölgesinden oldukça uzak
bölgelerdeki kraniofasiyal yap lar aras nda da geni leme
oldu4u yap lan klinik26 ve deneysel27çal malarda
bildirilmi tir.
RME’nin iletim tipi i itme kay plar na olan
etkilerinin incelendi4i çal malarda i itmedeki belirgin
iyile me, RME sonras nda tensor veli palatini kaslar n n
33
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gerginle mesi10,16-18 ve solunum fonksiyonunun normale
dönmesi10,15,17,18 sonucunda östaki tüpünün normal
fonksiyonunu tekrar kazanmas
ve orta kulak
enfeksiyonundaki azalma ile aç klanm t r.

Tensor ve levator veli palatini kaslar Östaki
tüpünün faringeal a4z na yak n veya üzerinden orijin
almakta ve yumu ak damakta sonlanmaktad rlar.31Bu
kaslar n Östaki tüpünün a4z n n aç lmas nda önemli bir
rol oynad 4 gösterilmi tir.21 Tensor Veli Palatini kas ile
orta kula4 n havalanmas ve tubal fonksiyon aras ndaki
ili ki bu kas n birkaç ekilde cerrahi olarak yer
de4i tirilmesi ile de gösterilmi tir.32

Chate28 RME’nin tensor veli palatini kas na ve
Östaki tüpüne etkisi ile ilgili olarak 5 a amal bir
hipotezin öne sürülebilece4ini ve bu a amalar n yap lacak
kontrollü çal malar ile de4erlendirilmesi gerekti4ini öne
sürmü tür:
Bu hipotezler:

Sonuç

1. RME ile sfenoid kemikteki hamuler ç k nt lar
laterale devrilir,
2. Hamuler ç k nt lardaki
palatini kaslar n gerer,
3.
açar,

devrilme

tensor

Sonuç olarak, baz ara t r c lar taraf ndan
peki tirme döneminde önemsiz relaps olu tu4u
bildirilmesine ra4men üst çene darl 4 ile birlikte iletim
tipi i itme kayb na sahip hastalarda RME uygulamas n n
iletim tipi i itme kay plar n azaltt 4 bildirilmi tir.

veli

Bu kaslardaki gerilme Östaki tüpünün a4z n

4. Böylece
etkilenir,

fonksiyonel

drenaj

olumlu

ekilde
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5. Sonuç olarak orta kulak iltihab n n insidans ve
dolay s yla i itme kay plar azal r.
Bilindi4i üzere östaki tüpü 3 fizyolojik fonksiyona
sahiptir:21
1. Orta kulaktaki hava bas nc n n atmosferik hava
bas nc ile dengelenmesini sa4lamak. Normalde kapal
olan bu tüpün a4z yutkunma ve esneme s ras nda
aç larak havan n nazofarinksten orta kula4a geçi ini
sa4lamakta ve böylece orta kulaktaki hava bas nc
dengelenmektedir.
2.
Orta
kulakta
üretilen
sekresyonlar n
nazofarinkse bo alt lmas ve orta kula4 n temizlenmesi,
3. A4 z, burun ve bo4azda üreyen ve nazofarinkse
ula an bakteriler veya nazofarinkte bulunan normal
sekresyonlardan orta kula4 n korunmas d r.
Bu tüp t kan r ise, orta kulaktaki hava mukoza
hücreleri taraf ndan absorbe edilir ve bunun sonucunda
orta kulakta bas nç kayb , timpanik membran n
konkavitesinde art ve ilerleyen bir sa4 rl k olu ur.11
Östaki tüpünün fonksiyonlar ndaki bozulma sonucunda
orta kulakta patalojik de4i iklikler meydana gelebilir ve
buna ba4l olarak i itme kayb ve/veya orta kulak
iltihab n n di4er komplikasyonlar olu abilir.21
Baz ara t r c lar10,29,30 RME’ye e lik eden
yumu ak doku cevab n n da önemli oldu4unu
belirtmi lerdir. RME sonras olu an iskeletsel de4i imlerin
a4 z, orofarinks, nazal kavite ve nazofarinksdeki
yumu ak dokular modifiye etme e4iliminde oldu4unu
belirtilmi tir.
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