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Σκοπός: Η Νόσος Ménière (NM) χαρακτηρίζεται από μία προοδευτική καταστροφή του έσω ωτός. Αν και η 
παθοφυσιολογία της νόσου έχει διερευνηθεί αρκετά, η αντιμετώπισή της παραμένει εμπειρική. Σκοπός της μελέτης μας 
είναι να εξετάσουμε αν η διατυμπανική έγχυση στεροειδών είναι αποτελεσματική στον έλεγχο των συμπτωμάτων των 
ασθενών με ΝΜ που δεν αντιμετωπίζονται με τη συνήθη φαρμακευτική αγωγή.
Υλικό - Μέθοδος: Στη μελέτη μας περιλαμβάνονται 50 ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας τα 40 έτη, οι οποίοι υποβλήθηκαν 
σε μυριγγοτομή με τοπική αναισθησία και έγχυση δεξαμεθαζόνης στο μέσο ους. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
ακοολογικό έλεγχο πριν και μετά την έγχυση των στεροειδών.
Αποτελέσματα: Σχεδόν όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση του ιλίγγου και του αισθήματος πληρότητας των ώτων, 
με μικρή όμως μόνο βελτίωση των εμβοών και της βαρηκοΐας, ενώ κανένας ασθενής δεν παρουσίασε επιπλοκές.
Συμπεράσματα: H διατυμπανική έγχυση στεροειδών φαίνεται ότι είναι ασφαλής μέθοδος για την αντιμετώπιση της ΝΜ, 
χρειάζεται όμως περαιτέρω μελέτη όσον αφορά τον τρόπο, τη δόση και τη συχνότητα χορήγησής τους.

Λέξεις κλειδιά: Νόσος Ménière, διατυμπανική έγχυση στεροειδών, ενδολεμφικός ύδρωπας, δεξαμεθαζόνη.
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Διατυμπανική έγχυση στεροειδών 
για την αντιμετώπιση της νόσου Ménière

Εισαγωγή
Η Νόσος Ménière (NM) χαρακτηρί-

ζεται από μια προοδευτική καταστρο-
φή του έσω ωτός και εκδηλώνεται με 
αίσθημα πληρότητας του ωτός, εμβο-
ές, κυμαινόμενη βαρηκοΐα και κρίσεις 
ιλίγγου. Η εμφάνισή της συχνά εκλύ-
εται από ένα ανοσολογικό, μεταβο-
λικό, λοιμώδες, τραυματικό ή άλλο 
αίτιο στο έσω ους και συνήθως συν-
δυάζεται με ένα μικρό, έκτοπο, υπο-
λειτουργικό ενδολεμφικό σάκο. Αν και 
η παθοφυσιολογία της νόσου έχει δι-
ερευνηθεί αρκετά και στηρίζεται στη 
θεωρία του ενδολεμφικού ύδρωπα, 
η αντιμετώπισή της παραμένει ακό-
μα εμπειρική.

Τα τελευταία χρόνια, εργαστηριακές 
και κλινικές μελέτες υποστηρίζουν ότι 
μία από τις αιτίες της ΝΜ μπορεί να 
είναι μια αυτοάνοση νόσος του μέ-
σου ωτός, που χαρακτηρίζεται από 
την παρουσία ανοσοσυμπλεγμάτων 

στον ενδολεμφικό σάκο, την αγγει-
ώδη ταινία και τον ελικοειδή σύνδε-
σμο. Με βάση τις εξελίξεις αυτές, τα 
στεροειδή χρησιμοποιούνται στη ΝΜ 
για να περιορίσουν αυτή την ανοσο-
λογική αντίδραση.

Η συστηματική χορήγηση στεροει-
δών αποτελεί αυτή τη στιγμή μία από 
τις θεραπευτικές επιλογές στην αντιμε-

τώπιση της ΝΜ. Η αντιφλεγμονώδης 
και ανοσοκατασταλτική δράση τους 
οδηγεί σε βελτίωση των συμπτωμά-
των. Ωστόσο, είναι γνωστές οι σοβα-
ρές παρενέργειές τους, ανεξάρτητα 
της οδού χορήγησής τους (ενδοφλέ-
βια ή από του στόματος).

Καθώς υπάρχει ένας αίματο-
λαβυρινθικός φραγμός αντίστοιχος 
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του αίματο-εγκεφαλικού φραγμού, τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον η απευθείας χορήγη-
ση στεροειδών στο έσω αυτί. Η βά-
ση γι’ αυτή την οδό χορήγησης είναι 
η διαβατότητα της στρογγύλης θυρί-
δας. Η έγχυση στεροειδών στο μέσο 
αυτί θεωρείται ότι προκαλεί αυξημέ-
νη συγκέντρωση του φαρμάκου στο 
έσω αυτί με συνακόλουθα καλύτερα 
θεραπευτικά αποτελέσματα από τη 
συστηματική χορήγησή τους.

Για τους λόγους αυτούς, είναι χρήσι-
μο να εξετάσουμε αν η διατυμπανική 
έγχυση στεροειδών είναι αποτελεσμα-
τική στον έλεγχο των συμπτωμάτων 
των ασθενών με ΝΜ, που έχουν επί-
μονα συμπτώματα παρά τη συνήθη 
φαρμακευτική αγωγή.

Υλικό και μέθοδος
Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη 

που διεξάγεται στο Τμήμα Ακοολογί-
ας-Νευροωτολογίας του Νοσοκομείου 
του Ελλ. Ερ. Σταυρού στην Αθήνα, με 
σκοπό να διερευνήσουμε την αποτε-
λεσματικότητα και την ασφάλεια της 
διατυμπανικής έγχυσης στεροειδών 
σε ασθενείς με ΝΜ.

Τα κριτήρια επιλογής των ασθενών 
είναι τα ακόλουθα:
1.  Ασθενείς με ΝΜ, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του 1995 της Αμερικανι-
κής Ακαδημίας Ωτορινολαρυγγο-
λογίας - Χειρουργικής Κεφαλής και 
Τραχήλου.

2. Ηλικία άνω των 20 ετών.
3.  Χωρίς προηγούμενη συστηματική 

θεραπεία με στεροειδή.

4.  Χωρίς βελτίωση των συμπτωμάτων, 
παρά τη συντηρητική αγωγή για 6 
μήνες (περιορισμός άλατος, καφεΐ-
νης, νικοτίνης, χορήγηση αγγειοδι-
ασταλτικών, διουρητικών).

5.  Ενημέρωση και αποδοχή της μελέ-
της (κίνδυνοι, επιπλοκές, αναμενό-
μενα κέρδη).
Στη μελέτη μας περιλαμβάνονται 

50 ασθενείς με μονόπλευρη ΝΜ, που 
νοσηλεύθηκαν στην Κλινική μας από 
τον Οκτώβριο του 2005 μέχρι σήμε-
ρα, εκ των οποίων 23 είναι άνδρες 
(46%) και 27 γυναίκες (54%). Η ηλι-
κία τους κυμαίνεται από 30 έως 58 έτη 
(μ.ό. 40 έτη). Η δε διάρκεια της νό-
σου είναι από 28 έως 36 μήνες (μ.ό. 
32 μήνες).

Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν στο 
χειρουργείο με τοπική αναισθησία σε 
μυριγγοτομή στο οπίσθιο κάτω τεταρ-
τημόριο της τυμπανικής μεμβράνης. 
Η τομή ήταν αρκετά μεγάλη ώστε να 
ελεγχθεί η περιοχή της στρογγύλης θυ-
ρίδας για τυχόν συμφύσεις, οι οποίες, 
αν υπήρχαν, αφαιρούνταν.

Στους ασθενείς έγινε έγχυση 0,3-
0,5ml δεξαμεθαζόνης 4mg/ml στην 
κοιλότητα του μέσου ωτός, με τη χρή-
ση βελόνης ραχιαίας αναισθησίας 25-g 
ή 29-g, προσαρμοσμένης σε σύριγγα 
ινσουλίνης. Ο ασθενής τοποθετείται σε 
ύπτια θέση για 30 λεπτά με το πάσχον 
αυτί προς τα πάνω και πρέπει να κα-
ταπίνει όσο το δυνατό λιγότερο, ώστε 
να παραμείνει το υγρό στο μέσο αυτί 
όσο το δυνατόν περισσότερο. Η έγχυ-
ση επαναλαμβάνεται στο εξωτερικό ια-
τρείο την τρίτη και πέμπτη ημέρα με-
τά την πρώτη φορά και δεν απαιτείται 

νέα μυριγγοτομή. Δε χορηγούνται συ-
στηματικά κορτικοστεροειδή.

Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
τονική και ομιλητική ακοομετρία (ου-
δός αντιλήψεως και ποσοστό διάκρι-
σης της ομιλίας) και ωτοακουστικές εκ-
πομπές μία ημέρα πριν και μία ημέρα 
μετά την έγχυση. Προκειμένου να αξι-
ολογήσουμε την αποτελεσματικότητα 
της θεραπευτικής διαδικασίας, χρησι-
μοποιήσαμε την Ποιοτική Κλίμακα Αθη-
νών ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά 
την έναρξη της θεραπευτικής αγωγής. 
Η Κλίμακα αυτή, που χρησιμοποιείται 
από την Ομάδα του Νοσοκ. του Ελλ. 
Ερ. Σταυρού και είναι τώρα προς δη-
μοσίευση, είναι το αποτέλεσμα της με-
λέτης και της στατιστικής ανάλυσης των 
απαντήσεων 250 ασθενών με ΝΜ, με 
σκοπό να αξιολογήσουμε τη ζάλη και 
την επίπτωσή της στην καθημερινή ζωή 
των ασθενών και είναι μία τροποποίη-
ση, σύμφωνα με τις Ελληνικές κοινω-
νικές, οικονομικές και κλιματολογικές 
συνθήκες, των:
1.  The Vertigo Symptom Scale (V.S.S.) 

και
2.  Dizziness Handicap Inventory 

(D.H.I.).

Αποτελέσματα

Έλεγχος του ιλίγγου
Σχεδόν όλοι οι ασθενείς παρουσί-

ασαν κάποιου βαθμού βελτίωση του 
ιλίγγου, όπως φαίνεται στο σχήμα 1, 
ενώ τόσο ο αριθμός των επεισοδίων, 
όσο και η διάρκεια αυτών ήταν ση-
μαντικά μειωμένα σε όλους σχεδόν 
τους ασθενείς.
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Σχήμα 2. Τονική ακοομετρία.
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Ακοή
Τα αποτελέσματα που παρουσία-

σαν οι ασθενείς στην τονική και την 
ομιλητική ακοομετρία φαίνονται στο 
σχήμα 2 και 3.

Σε όλους τους ασθενείς με μεταβο-
λή του τονικού ακοογράμματος, δεν 
υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφο-
ρές στα 250, 500, 1000 και 2000Hz. 
H βελτίωση της ακοής ήταν μεγαλύτε-
ρη (10-20db) στις χαμηλές συχνότη-
τες (250 και 500Hz) και μικρότερη (5-
10db) στις μεσαίες συχνότητες (1000 
και 2000Hz), αφορούσε δε κυρίως μι-
κρού (20-40db) και μέτριου βαθμού 
(40-60db) βαρηκοΐες και λιγότερο με-
γάλου βαθμού (>60db) βαρηκοΐες.

Εμβοές και αίσθημα πληρότητας του 
ωτός

Οι μεταβολές που παρουσίασαν 
οι ασθενείς φαίνονται στο σχήμα 4 
και 5.

Επιπλοκές
Κανείς ασθενής δεν παρουσίασε επι-

πλοκές. Όλες οι μυριγγοτομές επου-
λώθηκαν πολύ γρήγορα. 

Οι ασθενείς παρουσίασαν ελάχιστο 
ή καθόλου πόνο διεγχειρητικά ή με-
τεγχειρητικά.

Συζήτηση
Η διατυμπανική έγχυση στεροειδών 

δίνει τη δυνατότητα της σχεδόν άμεσης 
χορήγησης αυτών στην περιοχή της 
ανοσολογικής δυσλειτουργίας, εξαιτί-

ας της διαβατότητας της στρογγύλης 
θυρίδας στα στεροειδή. Έχει επίσης 
αποδειχθεί ότι τα στεροειδή διέρχονται 
από τον αίματο-λαβυρινθικό φραγμό 
και ανιχνεύονται και στην περίλεμφο 
και την ενδόλεμφο. Η δεξαμεθαζόνη, 
η υδροκορτιζόνη και η μεθυλπρεδ-
νιζολόνη επιτυγχάνουν υψηλότερες 
περι- και ενδολεμφικές συγκεντρώ-
σεις όταν χορηγούνται διατυμπανι-
κά σε σχέση με τη συστηματική τους 
χορήγηση.

Η διατυμπανική έγχυση στεροειδών 
εμφανίζει τα ακόλουθα πλεονεκτήμα-
τα και μειονεκτήματα:

• Πλεονεκτήματα
- Έγχυση δεξαμεθαζόνης
-  Μέθοδος εξωτερικού ιατρείου, το-

πική αναισθησία
- Ελάχιστα καταστροφική
- Ελάχιστο κόστος
-  Άμεση χορήγηση φαρμάκου χω-

ρίς τις ανεπιθύμητες ενέργειες της 
συστηματικής χορήγησης

- Άμεση έναρξη θεραπείας
- Χωρίς επιπλοκές

• Μειονεκτήματα
- Επανειλημμένες επισκέψεις
-  Πιο ακριβή από τη διαστοματική 

χορήγηση στεροειδών
- Βραχυχρόνια αποτελέσματα

Πιθανοί υποψήφιοι για την εφαρμο-
γή της θεραπευτικής αυτής μεθόδου 
είναι ασθενείς με αμφοτερόπλευρη 
ΝΜ, που είναι συνεργάσιμοι και θέ-
λουν να αποφύγουν τις μείζονες χει-
ρουργικές επεμβάσεις.

Συμπέρασμα
Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η 

διατυμπανική χορήγηση στεροειδών 
είναι ασφαλής μέθοδος για την αντι-
μετώπιση της ΝΜ. Φαίνεται ότι ελέγ-
χει αποτελεσματικά τις κρίσεις ιλίγγου, 
δεν έχει πρακτικά παρενέργειες και εί-
ναι εύκολη στην εφαρμογή της. Καθώς 
δεν είναι καταστροφική για το λαβύ-
ρινθο, αποτελεί αξιόλογη εναλλακτική 
θεραπεία έναντι της αιθουσαίας νευ-
ροτομής, η οποία απαιτεί έναν έμπει-
ρο ΩΡΛ Χειρουργό για να γίνει, είναι 
δυνητικά επικίνδυνη και δε βελτιώνει 
τη βαρηκοΐα, τις εμβοές και το αίσθη-
μα πληρότητας του ωτός.

Παρόλο που τα αποτελέσματά μας 
είναι ενθαρρυντικά, η μέθοδος αυ-
τή χρειάζεται περαιτέρω μελέτη, κυ-
ρίως όσον αφορά τη δόση, τον τρό-
πο και τη συχνότητα χορήγησης των 
στεροειδών.

Summary
Transtympanic injection of dex-
amethasone for treatment of 
Ménière’s disease
Graikou MF, Mavroidakos S, Karageor-
gopoulos A, Haira P, Vasiliou A, Lefan-
tzis D, Vathilakis J, Papakostas K.
Department of Audiology - Neuroo-
tology, Red Cross Hospital, Athens, 
Greece

Objectives: The etiology of Ménière’s 
Disease (MD) still remains unknown 
and its therapy is therefore empirical. 
For this reason it is useful to exam-
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ine whether transtympanic injection 
of dexamethasone is effective in con-
trolling patients with MD who have 
persistent symptoms despite standard 
medical treatment.

Material and Method: 50 patients 
with MD are included in this study. All 
participants had a myringotomy in the 
affected ear under topical anesthesia 
and dexamethasone was applied in 
the middle ear cavity. All patients un-
derwent audiological evaluation before 
and after the injection of steroids.

Results: The application of transtym-
panic dexamethasone solution pro-
duces significant improvement of ver-
tigo and aural fullness in almost all of 
our patients, but less improvement of 
their tinnitus and hearing level. None 
of them had any complication.

Conclusions: Although the theoret-
ical basis of transtympanic injection of 
dexamethasone for treatment of MD 
is appealing, we urge further investi-
gations of the results of specific proto-
cols of transtympanic steroid admin-
istration before widespread utilization 
of this treatment.

Key words: Ménière’s disease, transtym-
panic injection of steroids, endolymphat-
ic hydrops, dexamethasone.
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