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ÖZET
Bu çalışmada genç ve erişkin tavşanlarda tek başına ve topikal 
östroj enle uygulanan fizik stresin kanilajda oluşturduğu değişiklikler 
mikraskopik ve makroskopik olarak araştırıldı.
Yeni Zelanda tipi 16 adet altı aylık erkek tavşanlardan erişkin, 16 
adet beş haftalık tavşanlardan genç grup oluşturuldu. Gruplar 1A, 
1B ve 2A, 2B grubu olarak eşit alt gruplara ayrıldı. Her grupta 
rasgele bir kulak içe doru katlanıp tespit edildi. A grubundaki kıvrık 
kulaklara transdennal östrojenyapıştırıldı. Bgruplarında bir kulağa 
yalnız fizik stres uygulandı. Her grupla karşı kulaklar serbest 
bırakıldı. Transdernıal östrojenler dört günde bir değiştirildi. 
Östrojen uygulanmadan önce ve uygulama sırasında kanlar alınıp 
östradiol tayinleri için saklandı. Altı hafta sonunda kulaklarda 
tespitler açılıp beş gün süreyle kıvrık kalma açıları takip edilerek 
kıvrım hattı üzerinden kulak örnekleri alındı.
Erişkin tavşanlarda fizik stres ve topikal östroj enin kartilaj kalınlığı 
ve kartilajın plastisite özelliğini sadece, fizik strese göre daha fazla 
artırdığı, hücre sayısında fark oluşturmadığı bulundu. Genç tavşan 
kulak kartilajındafizik stres ve östroj enin, hücre sayısını ve plastisite 
özelliğini jizilc strese göre daha fazla artırdığı tespit edildi. Sadece 
fizik stres, kartilaj kalınlığını ve hücre sayısını hem genç hem de 
erişkin tavşan kulağında artırmıştı, plastisitede fa rk  yoktu , 
Transdennal östrojenlefizik stres kombinasyonu, tavşan kulaklarında 
plastisite, kalınlık ve hücre sayısındaki artış yönünden etkiliydi. 
Anahtar Kelimeleri Tavşan kulağı, kulak anomalileri, cerrahi dışı 
düzeltme, östrojen, kartilaj

SUMMARY
Effects of PhysicalStress and TransdernıalEstrogen on the Rabbit 
Ear: Cartilage Histomorfological Study
The purpose ofthis study was to evaluate tha changes related to 
physical stress and transdernıal estrogen administration on the car
tilage tissue o f ear in young and adult rabbits. We also intended to 
evaluate differences o f the microscupic and macroscopic changes 
due to the physical stress alone and topical estrogen with physical 
stress. The adult group consisted o f 16 New Zeland male rabbits 
\vith an age ofsix months. Additionally the young group consisted o f 
16 Nevv Zeland male rabbits with an age o ff İve weeks. The ali groups 
were dividedintofoursuhgroups named ÎA-1B and2A-2B. Rightor 
left ears o f the rabbits were folded to inner side andJİxed. The other 
ears o f  the subjects were remained intact. Topical estrogen was ad- 
ministered to the folded ear in groups A. Physical stres alone was 
administered to the groups B. The transdennal administration o f 
estrogen was repeated every four days for a period o f six weeks. 
Blood samples were dravvn before and during the estrogen treatment 
to measure the serum levels oj estrogen. A f ter six weeks o f the study 
period, the ears, which werefixed to inner side previously, w ere re- 
leased. Thefolding angles o f thejixed ears were recorded every day 
in thefirstfive subsecjuent days. Tissue samples were tüken from the 

folded ears for mophological evaluation. The thickness and plastic- 
ity were föund t o be increased in the subjects who w ere exposed to 
physical stress and topical estrogen treatment than those who w ere 
exposed to physical stress alone \viihout topical estrogen in the adult 
rabbits (P<0.05). Plasticity and number o f the cartilage cells were 
jöund to be increased in the subjects who were exposed to physical 
stress and topical estrogen treatment than those who w ere exposed 
to physical stress alone vvithout topical estrogen in the young rab
bits (P<0.05). The preseni resulü; suggest that the physical stress 
ilself increases the thickness o f the cartilage tissue and number o f 
the catilage cells in both young and adult rabbit ear (P<0.05). The 
response t o physical stress and estrogen administration wasfound 
to be thesame in the young and adult rabbit ears. İn conclusion, the 
combination o f topical estrogen and physical stress is more effective 
on the plasticity, thickness and the number o f condrocytes than 
physcial stress alone in the ears o f young and adult rabbits.
Key Words: Rabbit ear, auricular anomalies, nonsurgical correc- 
tion, estrogen, cartilage
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GİRİŞ
Östrojen hormonunun kartiLaj dokusunda relaksin 

ara maddesi ile hyaluronik asidi artırdığı, onun da kartilaj 
dokusunda elastisitede azalma, plastisitede artma 
sağladığı bilinmektedir 12. Bu özelliklerden faydalanarak 
yenidoğanlardakonjenital kulak anomalilerinde cerrahi 
dışı tedavi yapılmaktadır3 8.

İlk cerrahi dışı tedavi “cryptotia” için 1919 yılında 
Takagi tarafından ıslak pamuk ve flaster kullanılarak 
yapılmıştır6. 1984 yılından sonra “prominent, lop, cup, 
stahls e ar” gibi diğer kulak deformitelerinde de düzelme 
sağlanmıştır 9-11. Cerrahi dışı tedavi ile yenidoğan 
döneminde yüksek kan östrojen seviyesi nedeniyle kısa 
süreli tedavilerle mükemmel sonuçlar elde edilmiştir M'7

Östroj en seviyesinin yüksek olmadığı iki-beş 3-s, altı- 
ondört yaş grup çocuklarda da uzun süreli tedavilerle 
başarılı sonuçlar alınmıştır 8. Günümüze kadar cerrahı 
dışı tedavinin mekanizmasını açıklamak için yapılan 
deneysel çalışmaların sayısı azdır 3,‘2. Bu çalışmalarda 
sadece fizik stresin etkileri çalışılmış olup, östrojen ile 
birlikte fizik stresin uygulandığı bir çalışm a 
yapılmamıştır.

Bu çalışmanın amacı, genç ve erişkin tavşanlarda 
fizik stres ve fizik stres ile birlikte uygulanan topikal 
östrojenin diğişik yaşlarda kartilajda oluşturduğu 
farklılıkları araştırmak, klinikte erken çocukluk ve 
adolesan dönemi çocuklarda cerrahi dışı tedavinin 
mekanizması için veriler elde etmektir.

GEREÇ ve YÖNTEM
Bu çalışmada toplam 32 adet Yeni Zelanda tipi erkek 

tavşanlar kullanıldı. Erişkin grup 1850-2000 gr arası 16 
adet altı aylık tavşanlardan, genç grup 550-600 gr arası 
16 adet beş haftalık tavşanlardan oluşturuldu. Gruplar 
1A ve 1B, 2A ve 2B olmak üzere eşit alt gruplara ayrıldı. 
Her gruptaki işlem yapılmayan serbest kulaklar kontrol 
gruplarını oluşturdu. Grup A’ya fizik stres (sütür ile 
kıvırma-FS) ve Östrojen (Estraderm TTS 25-Östr), grup 
B ’ye sadece fizik stres uygulaması planlandı.

Anestezi 80 mg/kg intramuskuler ketamin ile 
sağlandı. Genç tavşanlarda kulakların distal dört cm’lik 
kısmı, erişkin tavşanlarda beş emdik kısmı kulak 
eksenine dik olarak transvers bir çizgi ile belirlendi. 
Kulaklarapapain verildiğinde ventral tarafa doğru düşme 
olduğundan 13 ve kartilaj stres çizgilerinin dikey eksende 
olmasından 14 dolayı kıvırma ile tespit 4/0 poliamid 
dikişle ventrale doğru yaklaşık 160 derecelik açılarla 
yapıldı. Östrojen uygulamadan önce kan östrojen düzeyi 
tetkiki için kan alınıp saklandı. Kıvrılan kulak dış 
yüzeyine ortası kıvrım hattına gelecek şekilde Östrojenli 
disk yapıştırıldı. 1B ve 2B grubunda rastgeîe bir kulak 
benzer şekilde kıvrıldı (Şekil 1).

Kıvrılmada maksimum etkinin altı haftada olduğu 
bilindiğinden kıvrım süresi altı hafta olarak belirlendi3. 
Östrojenin etkisi üç haftada oluşmaya başladığından altı

Şekil 1: Tavşan kulaklarında kıvırma östrojen uygulamam 
(Estraderm TTS 25®)

hafta boyunca Östrojen uygulamaya devam edildi I5. 
östrojen preparatları dört günde bir değiştirildi, tüm 
hayvanlar deney süresince ayrı ayn kafeslerde standart 
hayvan yemi ile serbest olarak beslendi. Altı hafta 
sonunda ilaçlar alınıp dikişler açılarak kulaklar serbest 
bırakıldı. Bu sırada östrojen tetkiki için tekrar kan alınıp 
serum ları ayrılarak saklandı, deney ve kontrol 
kulaklardan deri birlikte kartilaj örnekleri alındı, doku 
örneklerin %10’luk formaldehit ile fikse edilmesi 
sağlandı.

Alman doku örnekleri fikse edildikten sonra 
dekalsifikasyon için  beş gün kalsiyum  EDTA 
solüsyonuna alındı. Fiksasyon ve dekalsifıkasyondan 
sonra hazırlanan parafin bloklardan alman kesitler 
hematoksilen eozin (HE) ile boyundı. Her kesitte 10’luk 
büyütme ile deri, derialtı yapılar, perikondrium, kartilaj 
dokusu değerlendirildi.

Mikrometre ile kartilaj dokusu kalınlığı ölçüldü. Bir 
büyütme alanında kondrositler sayıldı.

Kulakların kıvrık kalma açılarını değerlendirmek 
için bir skala oluşturuldu. Bu skalada düz erektil 
pozisyondaki tavşan kulakları sıfır derece olarak kabul 
edildi. Kulakların distal ucunun sütürle tespit edildiği 
pozisyon 160 derece olarak kabul edildi.

Önceden hazırlanan serumlardan 0.5 mİ alınıp 
üzerine heksan-asetik asit solüsyonundan 5 mİ (3:2) 
eklenip vortekste bir dakika karışımı sağlandı. Daha 
sonra bu karışım dan üstteki çözelti alttakine 
karıştırılmadan 4 mİ alınıp ayrı bir tüpe konuldu. Saf 
azot gazı ile bu çözelti ekstraksiyona uğratılıp tabanda 
kalan toz şeklindeki maddeye 0.4 mİ multidilüen 
solüsyon eklendi. Oluşan bu çözeltiden ACS 180 (Bayer) 
kiti ile östradiol ölçümü yapıldı.

BULGULAR
Deney süresince hayvanlarda davranış bozukluğu, 

lokal iritasyon bulguları, alerjik reaksiyonlar,
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Şekil 2A: 1A grubu kıvrık kulak histolojik görünümü (H&Ex10) 
kartilajda, dış yüzey perikondriumda kalınlaşma (sağda) 
mitozda artış izlenmektedir. B: 1A grubu serbest kulak 
histolojik görünümü (H&Ex10) Kartilaj normal kalınlıkta iç ve 
dış yüzey perikondrium kalınlığı eşittir. C: 1A grubu kıvrık 
kulaklarda düşme açısı (6 hafta sonunda}

pigmentasyon değişiklikleri görülmedi. Grup lA ’da 
kıvrılma açılan ortalama 105±35,8 derece, dış yüzeydeki 
perikondriumda kalınlaşma ve perikondrium altında genç 
kondros itlerde proliferasyon, kartilaj kalınlığında ortalama 
0.12 mm’lik artış, hücre sayısında karşı kulağa göre

Şekil 3A: 1B grubu kıvrık kulak histolojik görünümü (H&ExlO) 
kartilajda, dış yüzey perikondriumda (sağda) kalınlaşma 
görülmektedir. B: 1B grubu serbest kulak histolojik görünümü 
(H&Ex10) Her iki taraf perikondrium kalınlığı ve mitoz sayısı 
eşittir, kartilajda kalınlaşma yoktur C: 1B grubu kıvrık 
kulaklarda düşme açısı (6 hafta sonunda)

%41.64 oranında artış olduğu görüldü (Şekil 2). Grup 
IB’de kıvrılma açısı ortalama 33.7±6.94 derece, kartilaj 
kalınlığında ortalama 0.085 Jlik±0.04 mm’lik artış, hücre 
sayısında ortalama %14,14±3.91’lik artış, kıvnkkulak dış 
yüzeydeki perikondriumda kalınlaşma görüldü (Şekil 3).
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Şekil 4A: 2A grubu kıvrık kulaklarda düşme açısı (6 hafta 
sonunda) B: 2A grubu serbest kulak histolojik görünümü 
(H&Ex10) Her iki taraf perikondrium kalınlığı eşittir, kartilajda 
kalınlaşma yoktur C:2A grubu kıvrık kulak histolojik görünümü 
(H&Ex10) kartilajda, dış yüzey perikondriumda kalınlaşma 
üstte} izlenmektedir.

Şekil 5A: 2B grubu kıvrık kulaklarda düşme açısı (6 hafta 
sonunda) B: 2B grubu serbest kulak histolojik görünümü 
(H&Ex10) Kartilajda ve dış yüzey perikondriumda (üstte) 
kalınlaşma vardır. C:2B grubu kıvrık kulak histolojik görünümü 
(H&E ile x10 büyütme) Her iki yan perikondrium kalınlığı, 
mîtoz sayısı eşittir. Kartilajda kalınlaşma yoktur.

Erişkin tavşanlarda fizik stres ve topikal Östrojenin 
kartilaj kalınlığını vekartilajmplastisite özelliğini sadece 
fizik strese göre daha fazla artırdığı (p<0.05), hücre 
sayısında fark oluşturmadığı görüldü (p>0,05).

Grup 2A’da ortalama kıvrılma açısı 112.5±21.21

derece, kartilajda 0.048±0.01 mm’lik kalınlaşma, dış 
yüzeydeki perikondriumda kalınlaşma, perikondrium 
altında genç kondrositlerde artış, hücre sayısında 
ortalama %32.61±7.39 artış olduğu görüldü (Şekil 4). 
Grup 2B’de, kıvrılma açısı ortalama 33.75±6.94 derece,
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dış yüzeydeki perikondriumda kalınlaşma, kartilaj 
kalınlığında ortalama 0.059±0.01 mmTik artış, hücre 
sayısında ortalama %19.80±14.50 oranında artış olduğu 
görüldü (Şekil 5). Genç tavşan kulak kartilajında fizik 
stres ve östrojen kartilaj hücre sayısını ve plastisite 
özelliğini sadece fizik strese göre daha fazla 
artırmaktadır (p<0.05) (Tablo 1). Gruplar; kıvrık kalma 
oranları, kartilajda kalınlaşm a farkları hücre 
sayılarındaki artış oranları yönünden T testi ile 
karşılaştırıldı. Perikondrial kalınlaşmalar konveks 
yüzeyde daha fazla iken kalınlıklar mikrometre ile 
ölçülem eyecek oranda olduğundan nüm erik 
değerlendirme yapılmadı. Kan östrojen düzeyi östrojen 
uygulamadan önce genç grupta 1.05 pq/mL bulundu, 
Östrojen uygulama sırasında ise gençlerde 1.45 pq/mL, 
erişkinlerde 1.54 pq/mL olarak ölçüldü. Her iki değerde 
normal kan östrojen düzeyi sınırları içindeydi. Sonuç 
olarak sadece fizik stresde kartilaj kalınlığını ve hücre 
sayısını hem genç hem de erişkin tavşan kulağında 
artırmaktadır, plastisitede fark yoktur (p<0.05). Erişkin 
ve genç tavşan kulak kartilajları fizik stres ve Östrojene 
benzer cevap vermektedir.

Tablo 1; Deney ve kontrol gruplarındaki bulgular

FS: Fizik stres Östr: Östrojen

TARTIŞMA
H ipoplastik  olm ayan konjenital kulak 

anomalilerinde, cerrahi dışı tedavi de elde edilen başarılı 
sonuçlar genellikle kosta, nazal, alar ve septal 
kartilajlardan önceden yapılan deneylerde elde edilen, 
fizik stres, hormon ve mediatörlerin kıkırdak yapı ve 
gerilim  kuvvetleri üzerine olan etkileri ile 
açıklan maktadır16.

Birçok araştırmacı konjenital kulak anomalilerinde 
ilk hafta uygulanan aşırı düzeltme ve devamında üç 
haftalık orta derecede düzeltmenin, yüksek östrojen 
seviyesi ile plastik halde bulunan yenidoğan kartilaj 
dokusunda, kollajen, elastin ve hücrelerin şekillenmesi 
sonucunda deformitenin düzeldiğini bildirmektedirler3’4.

Muraoka ve ark.’lan 1985 yılında yenidoğan dönemi 
dışında üç ay ile beş yaş arasında “prominent”, “stahls”, 
“cup e ar” ve “cryptotia” gibi deformitelerde konservatif 
tedavi sonuçlarını yayınladılar 3. İyi sonuçlar için 
uygulama süresi “cryptotia”da altı ay iken diğer 
deformitelerde daha kısa idi. Brown ve ark. 1986 yılında 
cerrahi dışı tedavinin yenidoğan döneminde başlamak 
koşulu ile bir aylık uygulamada “cup ear” ve “stahls ear” 
da tam düzelme sağlandığını bildirdiler 17. Cerrahi dışı 
uygulamaya devam eden Matsuo ve ark.ları “cryptotia”, 
“lop ear”, “stahls ear” ve “prom inent ear” gibi 
anomalilerde çocuk yaşlarına bakarak “Lop ear” m altı 
haftadan sonra zor, “stahls ear”m ise orta derece 
düzeldiğini, “crypto tia”nm  ise altı aya kadar 
düzeltilebileceğini bildirdiler Tan ve ark. 1997 yılında 
yenidoğanda hemen cerrahi dışı tedaviye alman “lup, 
cup, stahls ear ve inverted konka” gibi deformitelere 
sahip yenidoğanlarda bu tedavinin başarılı olduğunu 
bildirdiler7. Son olarak Yotsuyonagi ve ark. 1998 yılında 
14 yaşma kadar “lop”, “stahls”, “cup”, “prominent ear” 
gibi deform itelerin  cerrahi dışı tedavi ile 
düzeltilebileceğini bildirdiler *.

Tüm bu çalışmalarda 
araştırıc ılara  göre 
konjenital kulak
anom alilerinde kartilaj 
matriksİne östrojen etkileri, 
ekstrinsik, intrinsik kaslar 
ve fizik stresin kartilajda 
oluşturduğu değişiklikler, 
hatta yatış pozisyonu bile 
deformitenin oluşumunda 
etkili idi. Araştırıcılar ileri 
yaşlarda daha uzun tedavi 
süresi gerektiği, tüm 
deformitelerin cerrahi dışı 
tedaviye benzer cevap 
vermediği ortak noktasında 
birleşmişlerdir. Bu nedenle 
bazı araştırıcılar kartilajm 
fizik strese cevabını 

araştırmak amacıyla deneysel çalışmalar yapmışlardır. 
Muraoka ve arkadaşları beş haftalık genç erkek tavşan 
kulaklarında kıvırma ile oluşturulan fizik stres’e kartilaj 
cevabını ortaya koymak amacıyla bir deneysel çalışma 
yaptılar 3. Bu çalışmada 1,2,4,6 ve 12. hafta rastgle bir 
kulak kıvrılıp, karşı kulaklara göre kıvrılan kulak 
kartilajında oluşan hücresel değişiklikler ve kalınlık 
farkları araştırıldı. Araştırıcılar birinci hafta sonunda 
hücresel kalınlık yönünden fark gözlemezken, iki, dört 
ve altıncı haftada giderek artan kartilaj kalınlaşması ile 
hücre sayısında artış olduğunu bildirdiler. Kıvrılan 
kulaklarda 12 haftadaki kartilaj kalınlığı altı haftaya göre 
ince, kontrol kulaklara göre ise daha kalındı. Bu 
çalışmada hücre saıylarında artış olmakla birlikte

6 Aylık erişkin Grup I 
1A (FS + Östr) İB (FS)

n:8 n:8

5 Haftalık Genç Grup II 
2A (FS+Östr) 2B (FS)

n :S n:8

Kulak Deney Kontrol Kontrol Deney Kontrol Deney Kontrol Deney
Açı 105 - 33.7 - 112.5 - 33.75 -
Dış yüz
perikondriyum + - + - + - + -
kalınlaşması
İç yüz
perikondriyum - - - - - - - -
kalınlaşması 
kartilaj kalınlığı 0249 
(mm)
Kondrosit 62 
sayısı

0123 + 0220 

44 59

0.135 0.162

51 74

0.113

56

0.180 0.127

52 43.6
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morfolojilerinde farklılık bulunamadı. Araştırıcılar altı 
haftalık kıvırma işlemi sonunda serbest bırakılan 
kulaklarda perikondrium hasarının oluşmayabileceğin!, 
bu nedenle kartilajın eski haline dönmemesi için, fizik 
stresin daha uzun süre tutulması gerektiğini, böylece 
perikondriumda oluşan hasar sonucu kartilajın onarım 
kabiliyetinin azalıp ve yeni şeklini koruyacağı hükmüne 
vardılar 3. Bu görüş konjenital kulak anomalilerinin 
cerrahi dışı tedavisinde kulak anomalisinin tipine göre 
bir ile oniki ay arasında süreler uygulayan diğer 
araştırıcılar tarafından da desteklenmektedir8.

Akiyama 20 günlük tavşan kulaklarını bir-yedi 
haftalık kıvırma periyodu sonunda kulak kartilajlarmda 
oluşan farklılıkları gözlemek amacıyla histolojik 
çalışmalar yapmıştır l l . Bu çalışma sonucunda iç veya 
dış yüzeyde kenarda bulunan kondrositlerin silindirik 
bir şekil aldığı bu değişikliğin ortalama üç haftada 
gözlendiği bildirilmiştir. Katlama süresi daha da 
uzatıldığı zaman beş haftalık sürede normalizasyon 
olduğunu göstermiştir. Fakat bu çalışmada kulakları 
kıvrık tutan aparey kaldırılınca kulaklar eski şekline 
gelmiştir ,2. Diğer araştırıcılar bunu yeterli açı ile 
kıvrılm am a yüzenden perikondrium da hasar 
oluşmamasına bağlamışlardır. Deneysel çalışma 
sonuçlarına göre yazarlar yaş arttıkça, kartilajda kalıcı 
farklılık için daha uzun süre uygulama gerektiğini uzun 
süreli katlamanın Stenstrom’ un bir yüzeyi derin skorlama 
ile zayıflatılan kartilajda olduğu gibi 18 kartilajı karşı 
tarafa eğdiğini, kısa süreli katlamanın (6 hafta) ise 
yüzeye! skorîanan kartilaj gibi davrandığını 
bildirmektedirler ıs.

Kartilajda yüzeyel tabakalar derin tabakaya göre 
daha fazla elastik lifler içermektedir. Katlama süresinin 
uzun tutulması ile perikondrium altında appozisyonel 
büyüme tetiklenmektedir. Bu alanda kartilaj kalınlaşıp 
ve fleksiyonda kalma sağlanmaktadır. Septal ve aurikular 
kartilajda perikondrium ve yüzeyel atbaka skorlandığı 
zaman orada da apozisyonel büyüme sonucu hücre 
sayısında artış kartilajda kalınlaşma olmaktadır. Derin 
tabakalara kadar yapılan skorlamada ise kartilajda 
onarım kabiliyeti azalmakta ve iyileşme fıbröz doku ile 
olmaktadır. Bu şekilde iyileşme ile kartilajın eski haline 
dönmesi mümkün olmamaktadır I9. Hayashi ve ark. 
trafmdan insan ve tavşan kulak kartilajı çalışmalarında, 
kartilaj dokusunda tanunladıkları stres çizgileri kartilaj 
stres dağılımında önemlidir. Dış tabakadaki stres 
kuvvetleri sayesinde plikal çıkıntılar oluşmaktadır 14.

Bizim çalışmamızda östrojen kullanılmadan altı 
haftalık katlama periyodu sonrasında genç tavşanlardaki 
bulgularımız diğer araştınnacılarmki ile uyumlu id i3’12. 
Erişkin altı aylık erkek tavşanların östrojen uygulamadan 
kıvrılan kulaklarında da kıvrılma açısı gençlere 
benzemekteydi. Hem erişkin hem de genç tavşanlarda 
kıvırmaya cevap makroskopik olarak benzerdi Erişkin 
tavşanların sitolojik bulgulan da genç tavşanlara

benzemekteydi. SonuçlarımızMuraoka ve arkadaşlarının 
sonucu ile uyumlu bulundu3. Çalışmamızda erişkin kulak 
kartilajımnkıvırma ile oluşan strese cevabı, gençlere göre 
daha fazla kalınlaşm a şeklinde olmuştur. Genç 
tavşanlarda kıvırma stresine verilen kondrosit sayısındaki 
artış yaklaşık %19.8 iken erişkinlerde bu artış %14 
şeklinde olmuştur.

Klinikte yeni doğan döneminden sonra başlayan 
cerrahi dışı kulak düzeltme tedavisinde atelde tutulma 
süresi yeni doğanlardan daha uzun süre olmaktadır

Bizim çalışmamızda kartilajın fizik strese cevabı 
hem genç hem de erişkin tavşanlarda hemen hemen 
benzer bulunmuştur. Bu yüzden ileri yaştaki çocukta da 
konservatif tedavi başarılı olabilir. Aradaki asıl fark 
muhtemelen metriks yapısındaki farklılıktan ve 
kıvırmaya cevap olarak genç tavşanlarda kondrositlerin 
ayısının daha fazla oranda artması şeklinde 
yorumlanabilir. Yaşla birlikte klinikte fizik strese cevap 
kısmen azalmaktadır. Bize göre, çalışmamızda her iki 
grupta da topikal östrojen uygulam ası kartilaj 
matriksindeki ara maddeleri etkileyerek Hayashi ve ark. 
tarafından tanımlanan kartilaj stres çizgilerinin 14 
konfıgürasyonunda da farklılık oluşturarak yalnız fizik 
stres uygulanan gruba göre kıvrık kalmadaki artışı 
sağlamıştır. Östrojen ve fizik stresin kartilaj stres 
çizgilerini veya kartilajın dış tabakasını etkilediği açıktır. 
Çalışmamızda hem genç hem de erişkin tavşanlarda 
östrojene kartilajın makroskopik olarak benzer cevap 
verdiği görülmüştür. Bu yüzdenher iki grupta da östrojen 
daha çok kıvrılmaya neden olmuştur. Bulgularımıza göre 
topikal östrojen genç ve erişkin tavşan kulaklarında 
plastisite sağlamaktadır. Yeni doğanlarda da kartilaj 
fleksibilitesi ve kolay şekil verilebilme özelliğinden 
östrojene bağlı çok artış gösteren hiyaluronik asit 
sorumludur. Östrojen reseptörleri kartilajlarda yaşla 
birlikte azalm aktadır20. Genç ve erişkin gruplar 
arasındaki küçük farkıllıkların bir nedeni de bu olabilir. 
Klinikte post menopozal dönemde östrojen tedavisi ile 
hiyalin kartilajlarda östrojene cevap alınması, gebelikte 
yüksek östrojene bağlı simfızis pubusteki kartilajda 
oluşan değişiklikler21 ilave östrojen tedavisine kartilajın 
cevap vereceğini göstermektedir.

Biz bu çalışma ile tek başına kulaklara östrojen 
uygulamanın kartilajda ve hücre sayısında farklılık 
oluşturmadığını, östroj en uygulanan tavşanların serbest 
kulak kartilajlarma bakarak söyleyebiliriz. Asıl fark 
östrojenin fizik stresle kombine edildiğinde görülmüştür. 
Sonuçlarımızın mekanizması östrojen düzeyi yüksek 
yeni doğan ve cerrahi dışı konjenital kulak anomalisi 
tedavisi mekanizmalarının bir kombinasyonudur. Genç 
ve erişkin kulak kartila jlarm da östroj enlerin 
glikozam inoglikanlara, kollojenin ve elastinin 
uîtrastrüktürel yapısına etkilerini araştıracak ileri 
çalışmalara gerek vardır.
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