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Περίληψη
Η οξεία νευροαισθητήριος απώλεια 

της ακοής (SSNHL) αποτελεί μια επεί-
γουσα ωτορινολαρυγγολογική κλινική 
οντότητα, που απαιτεί πρώιμη θεραπευ-
τική αντιμετώπιση, προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η αποκατάσταση της ακοής. 
Η συστηματική χορήγηση στεροειδών 
συνεχίζει να αποτελεί τη θεραπεία εκλο-
γής. Η ενδοτυμπανική έγχυση στεροει-
δών εφαρμόζεται σε ασθενείς όπου η 
συστηματική χορήγηση αποτελεί αντέν-
δειξη ή σε περιστατικά με φτωχή αντα-
πόκριση σε αυτήν. Από την ανασκόπη-
ση της διεθνούς βιβλιογραφίας και τη 
μέχρι τώρα εμπειρία της Πανεπιστη-
μιακής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινι-
κής Ιωαννίνων, συμπεραίνουμε πως η 
ενδοτυμπανική έγχυση στεροειδών εί-
ναι μια απλή, ταχεία, εύκολη, οικονο-
μική και αποτελεσματική μέθοδος για 
την αντιμετώπιση της οξείας νευροαι-
σθητήριας απώλειας της ακοής.

Λέξεις κλειδιά: οξεία νευροαισθητήριος 
απώλεια της ακοής, βαρηκοΐα, παρακέντη-
ση τυμπανικής μεμβράνης, ενδοτυμπανική 
έγχυση, στεροειδή.

Εισαγωγή
Η οξεία νευροαισθητήριος απώ-

λεια της ακοής (SSNHL) είναι μια κλι-
νική οντότητα που διαταράσσει άμε-
σα (μειώνει) την ποιότητα ζωής των 
ασθενών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί 
μια σημαντική πρόκληση για τον ωτο-
ρινολαρυγγολόγο. Για πρώτη φορά πε-

ριγράφηκε το 1944 από τον DeKleyn, 
αλλά η αιτιολογία της παραμένει ακό-
μη ασαφής. Ως οξεία νευροαισθητήρι-
ος απώλεια της ακοής ορίζεται η ιδιο-
παθής νευροαισθητήριος απώλεια της 
ακοής (της τάξεως τουλάχιστον των 30 
dB) σε περισσότερες από τρεις συνεχό-
μενες συχνότητες και με προσβολή σε 
μια περίοδο μικρότερη των 72 ωρών. 
Η συχνότητα της διαταραχής εκτιμάται 
στα 5 έως 20 περιστατικά ανά 100.000 
πληθυσμού1. Η πρόγνωση για την απο-
κατάστασή της επηρεάζεται δυσμενώς 
από το βαθμό της ακουστικής απώλει-
ας7, τη φτωχή διακριτική ικανότητα του 
ασθενούς, την παρουσία αιθουσαίας 
συμπτωματολογίας, τον τύπο του ακο-
ογράμματος, το χρόνο έναρξης της θε-
ραπευτικής αγωγής και την ηλικία του 
πάσχοντα (ασθενείς νεότεροι των 16 ή 
γηραιότεροι των 60 ετών έχουν χειρό-
τερη πρόγνωση)5,6. Η αυτόματη μερι-
κή αποκατάσταση της ακοής (τις δύο 
πρώτες εβδομάδες από την εγκατάστα-
ση) υπολογίζεται στο 32-79%, ενώ η 
αυτόματη ίαση χωρίς θεραπεία κυμαί-
νεται στο 36%. Η οξεία νευροαισθητή-
ριος απώλεια της ακοής αποτελεί «επεί-
γον» ωτολογικό περιστατικό καθ’ ότι η 
πρώιμη θεραπευτική αντιμετώπιση εί-
ναι αναγκαία για την καλύτερη αποκα-
τάσταση της ακοής.

Αιτιολογία και παθογένεια
Παρότι η πραγματική αιτιολογία της 

SSNHL δεν είναι γνωστή, διεθνώς ση-

μειώνονται θεωρίες που ενοχοποιούν 
διάφορα αίτια. Οι συχνότερες αιτιολο-
γικές θεωρίες που ενοχοποιούνται πε-
ριλαμβάνουν τις ιογενείς λοιμώξεις, τις 
διαταραχές μικροκυκλοφορίας του κο-
χλία και τη ρήξη της στρογγύλης θυ-
ρίδας1,2,8.

Σύμφωνα με νεότερα πειραματικά, 
ιστοπαθολογικά και κλινικά στοιχεία, οι 
ιογενείς φλεγμονές αποτελούν τη συχνό-
τερη αιτία εμφάνισης SSNHL1,9.

Η αύξηση των ιικών τίτλων του ορού 
των ασθενών με SSNHL φθάνει στο 60%, 
σε σύγκριση με το 40% που παρατη-
ρείται στην ομάδα ελέγχου10. Ο κυττα-
ρομεγαλοϊός, ο ιός της παρωτίτιδας και 
της ιλαράς αποτελούν κάποιους από 
τους ιούς που έχουν ήδη απομονωθεί 
στο έσω ους ασθενών με SSΝHL11. Η 
έννοια της «αυτοάνοσης πάθησης του 
έσω ωτός» για την οξεία νευροαισθητή-
ριο απώλεια της ακοής, για πρώτη φο-
ρά χρησιμοποιήθηκε το 1979 από τον 
McCabe12. Σύμφωνα με την πρόσφατη 
διεθνή βιβλιογραφία, στους αιτιολογι-
κούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται 
καταστάσεις κλινικής ανοσοδιέγερσης 
και διαταραχές της μικροκυκλοφορί-
ας5,13,14. Ιστοπαθολογικά ευρήματα κα-
τά τη μελέτη ανθρωπίνων κροταφικών 
οστών, απέδειξαν πως οι ιογενείς λοι-
μώξεις μπορεί να προκαλέσουν βλά-
βες όπως: ατροφία του οργάνου Corti, 
του ελικοειδούς γαγγλίου και της καλυ-
πτηρίου μεμβράνης, καθώς επίσης και 
απώλεια των τριχωτών κυττάρων. Δεν 
είναι απίθανο, η αιτιολογία της οξείας 
νευροαισθητηρίου απώλειας της ακο-
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ής να αποτελεί συνδυασμό των προα-
ναφερθέντων παραγόντων.

Διάγνωση
Η οξεία νευροαισθητήριος απώλεια 

της ακοής κλινικά εκδηλώνεται κυρίως 
μονόπλευρα (σε ποσοστό 98%) με μι-
κρή όμως υπερίσχυση της αριστερής 
πλευράς (55%). Ο μέσος ηλικιακός όρος 
εκδήλωσης θεωρούνται τα 40 έως 54 
έτη, ενώ δεν υπάρχει διαφορά στη συ-
χνότητα προσβολής μεταξύ των φύλων. 
Η οξεία νευροαισθητήριος απώλεια της 
ακοής μπορεί να συνοδεύεται από εμ-
βοές, αίσθημα πληρότητας του ωτός 
και ίλιγγο, με αποτέλεσμα να καθίστα-
ται συχνά δύσκολη η αρχική διαφορο-
διάγνωση από τη νόσο του Meniere. Η 
διαφορική διάγνωση της SSΝHL είναι 
εκτενής (πίνακας 1). Η διάγνωση της 
νόσου στηρίζεται στο ιστορικό, την κλι-
νική ωτορινολαρυγγολογική εξέταση, 
τον ακοολογικό και απεικονιστικό έλεγ-
χο. Στην τονική ακοομετρία καθαρών 
τόνων (PTA) καταγράφεται μονόπλευ-
ρη νευροαισθητήριος βαρηκοΐα (κυρί-
ως στις μέσες και υψηλές συχνότητες) ή 
κώφωση. Το φαινόμενο της ακουστικής 
εξίσωσης είναι θετικό, ενώ οι ωτοακου-
στικές εκπομπές δεν εκλύονται. Απαραί-
τητος θεωρείται, επίσης, ο έλεγχος με 
την τυμπανομετρία, ομιλητική ακοομε-
τρία, προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού 
στελέχους (BERA), ηλεκτρονυσταγμο-
γραφία (σε περίπτωση που συνυπάρ-
χει αιθουσαία συμπτωματολογία) κα-
θώς και ο πλήρης αιματολογικός έλεγχος 

(αντισώματα, ηλεκτρολύτες, ιοί, λιπιδαι-
μικό προφίλ, θυρεοειδική λειτουργία). 
Οι απεικονιστικές μέθοδοι εξέτασης, 
όπως CT ή MRI, βοηθούν στην αναζή-
τηση / αποκλεισμό οστικών βλαβών, 
οπισθοκοχλιακών νεοπλασιών και κε-
ντρικών απομυελινώσεων.

Αντιμετώπιση
Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της 

οξείας νευροαισθητήριας απώλειας 
της ακοής γίνεται με στεροειδή. Σύμ-
φωνα με τον Wilson και τους συνερ-
γάτες του, η από του στόματος χορή-
γηση στεροειδών μπορεί να επιφέρει 
σημαντική βελτίωση στην αποκατάστα-
ση της ακοής15.

Ο τρόπος χορήγησης των στεροειδών 
(p.o. ή i.v.), εξαρτάται από την εμπει-
ρία της κάθε κλινικής.

Για την αντιμετώπιση της SSNHL χρη-
σιμοποιούνται επίσης: αγγειοδιασταλ-
τικά (παπαβερίνη), αντιιικά σκευάσμα-
τα, όπως η ακυκλοβίρη, αντιπηκτικά, 
όπως η ηπαρίνη χαμηλού μοριακού 
βάρους, διουρητικά (φουροσεμίδη) 
και το υπερβαρικό οξυγόνο16. Εντού-
τοις, η θεραπευτική αντιμετώπιση με τα 
παραπάνω φαρμακευτικά σκευάσματα 
δε βασίζεται σε κάποια τεκμηριωμένη 
μελέτη. Τα μεγαλύτερα ποσοστά απο-
κατάστασης της ακοής παρατηρούνται 
σε όσους ασθενείς λάβουν συστηματι-
κή θεραπεία εντός 2-4 εβδομάδων από 
την εγκατάσταση της SSNHL. Παλαιότε-
ρα ήταν αποδεκτό ότι η αποκατάσταση 
της ακοής με τη βοήθεια των στεροει-

δών γινόταν μέσω της αντιφλεγμονώ-
δους δράσης τους στο έσω ους. Σύμ-
φωνα, όμως, με νεότερα δεδομένα, 
η ύπαρξη γλυκοκορτικοστεροειδικών 
δεκτών στο έσω ους βοηθά στη ρύθ-
μιση της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας 
του έσω ωτός, βελτιώνοντας, έτσι, την 
ενδοκοχλιακή λειτουργικότητα κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας. Ταυτόχρονα, 
πιστεύεται ότι αυξάνουν την αιματική 
ροή προς τον κοχλία17.

Η συστηματική θεραπεία με στερο-
ειδή μετά από οξεία νευροαισθητή-
ριο απώλεια της ακοής για μια μεγάλη 
ομάδα ασθενών αποτελεί αντένδειξη. 
Οι διαβητικοί, οι ασθενείς με πεπτικό 
έλκος, οι πάσχοντες από φυματίωση, 
γλαύκωμα ή και άλλες συστηματικές 
νόσους, δεν μπορούν να λάβουν συ-
στηματική θεραπεία. Οι ασθενείς αυ-
τοί μπορεί εναλλακτικά να υποβληθούν 
σε ενδοτυμπανική έγχυση στεροειδών. 
Η ταυτόχρονη συστηματική χορήγηση 
αντιιικών, αγγειοδιασταλτικών, αντιπη-
κτικών και διουρητικών σκευασμάτων 
έχει αμφιλεγόμενα θεραπευτικά απο-
τελέσματα.

Η ενδοτυμπανική χορήγηση φαρμα-
κευτικών σκευασμάτων πραγματοποιή-
θηκε για πρώτη φορά το 1956 από τον 
Schuknecht18. Χρησιμοποίησε αμινο-
γλυκοσίδες, για την αντιμετώπιση του 
ιλίγγου στη νόσο του Meniere. Έκτο-
τε η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε 
για την αντιμετώπιση βλαβών του έσω 
ωτός, με την ενδοτυμπανική χορήγη-
ση κορτικοστεροειδών, τοπικών αναι-

Πίνακας 1. Διαφορική διάγνωση της SSΝHL

Φλεγμονώδη αίτια  Μηνιγγίτιδα, λαβυρινθίτιδα, σύφιλη (βακτηριακά) 
 Κυτταρομεγαλοϊός, παρωτίτιδα (ιογενή)
Αυτοάνοσες παθήσεις και άλλες  Σύνδρομο Cogan, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σκλήρυνση 

κατά πλάκας
Τραυματικές βλάβες  Κάταγμα κροταφικής χώρας, ακουστικό τραύμα, περιλεμφικό συρίγγιο 

(μετά από έκθεση σε υψηλές πιέσεις -κατάδυση)
Νεοπλασίες  Νεοπλάσματα έσω ακουστικού πόρου, όγκοι γεφυροπαρεγκεφαλιδικής 

γωνίας
Ωτοτοξικές βλάβες Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, αμινογλυκοσίδες, χημειοθεραπεία
Αγγειακές / Αιματολογικές παθήσεις  Θρομβοεμβολισμός, εγκεφαλικό έμφρακτο, δρεπανοκυτταρική αναιμία, 

μακροσφαιριναιμία
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σθητικών και αντιβιοτικών.
Τα βασικά πλεονεκτήματα της ενδο-

τυμπανικής έγχυσης στεροειδών, ένα-
ντι της συστηματικής, είναι δύο. 

1. Η δυνατότητα επίτευξης υψηλό-
τερης φαρμακευτικής συγκέντρωσης 
στο έσω ους και 

2. η αποφυγή των παρενεργειών της 
συστηματικής θεραπείας.

Για την αντιμετώπιση της SSNHL, η 
χορήγηση των στεροειδών γίνεται εν-
δοτυμπανικά (κοίλον του αυτιού) στην 
περιοχή της στρογγυλής θυρίδας, διότι 
«ο θεραπευτικός στόχος» του κλινικού 
είναι το έσω ους. Η μικρή συστηματι-
κή απορρόφηση των στεροειδών και η 
υψηλή συγκέντρωση που επιτυγχάνε-
ται στο έσω ους (περιλέμφο, ενδολέμ-
φο), καθιστά τη θεραπεία ιδανική για 
όσους η i.v. ή p.o. χορήγηση στεροει-
δών αποτελεί αντένδειξη. Επίσης, με 
την ενδοτυμπανική έγχυση, αποφεύγο-
νται συστηματικές παρενέργειες όπως: 
γαστρεντερικές διαταραχές, πρόσληψη 
βάρους, ηλεκτρολυτικές και ψυχολογι-
κές διαταραχές. Στην ενδοτυμπανική έγ-
χυση μπορούν να υποβληθούν, επίσης, 
ασθενείς με φτωχή ανταπόκριση στη 
συστηματική θεραπεία με στεροειδή. 
Η ενδοτυμπανική χορήγηση μπορεί να 
γίνει μέσω διατυμπανικής παρακέντη-
σης, με ενστάλαξη του φαρμάκου μέ-
σω σωληνίσκου αερισμού της τυμπα-
νικής μεμβράνης, με συνεχή έγχυση 
με ειδικό μικροκαθετήρα ή με ψεκα-
σμό μέσω της συσκευής MicroWick. 
Με εξαίρεση τη χρήση του MicroWick, 
η κεφαλή του ασθενούς πρέπει για 20 
έως 30 λεπτά να παραμένει σε σταθε-
ρή θέση, που να επιτρέπει το μέγιστο 
χρόνο έκθεσης της στρογγυλής θυρί-
δας στο στεροειδές σκεύασμα (με στό-
χο την καλύτερη απορρόφηση).

Τεχνική ενδοτυμπανικής έγχυσης 
κορτικοστεροειδών

Οι διατυμπανικές εγχύσεις γίνονται 
κάτω από το χειρουργικό μικροσκόπιο, 
μετά από τοπική αναισθησία της τυμπα-
νικής μεμβράνης, με διάλυμα ξυλοκαΐ-
νης. Κατόπιν, χορηγούνται 0,3cc δεξα-
μεθαζόνης (24 mg/mL) στο κοίλον του 
αυτιού - περιοχή στρογγυλής θυρίδας, 
με τη βοήθεια βελόνας 27-G. Η έγχυση 

αυτή έχει ως αποτέλεσμα την πλήρω-
ση του μέσου ωτός με υγρό διάλυμα 
στεροειδούς σκευάσματος. Εμείς χρη-
σιμοποιούμε στην κλινική μας δεξαμε-
θαζόνη / Decadron. 

Ο ασθενής πρέπει να παραμείνει με 
την κεφαλή σε τέτοια θέση, ώστε το 
πάσχον αυτί να βρίσκεται προς τα πά-
νω (κεφαλή σε πλάγια θέση υπερέκτα-
σης). Η κατάποση κατά τη διάρκεια 
της έγχυσης πρέπει να αποφεύγεται, 
προκειμένου να αποτραπεί η παροχέ-
τευση (διαφυγή) του διαλύματος, δια 
μέσω της ευσταχιανής σάλπιγγας στο 
φάρυγγα. Η θεραπεία γίνεται σε τέσ-
σερις συνεδρίες, κατά τη διάρκεια δύο 
εβδομάδων26.

Συζήτηση
Η πρόγνωση για αποκατάσταση της 

οξείας νευροαισθητηρίου απώλειας της 
ακοής εξαρτάται από διάφορους πα-
ράγοντες. Ο σημαντικότερος εξ αυτών 
είναι ο βαθμός της βαρηκοΐας1,2,15,19. Η 
φτωχότερη πρόγνωση απαντάται στους 
πάσχοντες από μεγάλου βαθμού νευρο-
αισθητήριο βαρηκοΐα, ανεξαρτήτως θε-
ραπευτικού σχήματος που θα ακολου-
θηθεί (συστηματική ή τοπική θεραπεία 

με στεροειδή). Σύμφωνα με τρέχουσες 
μελέτες, σε μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα 
μετά από SSNHL, η ταυτόχρονη συστη-
ματική χορήγηση στεροειδών και δεξα-
μεθαζόνης (ενδοτυμπανικά), βελτιώνει 
τα θεραπευτικά αποτελέσματα. Ένας 
άλλος παράγοντας που επηρεάζει την 
πρόγνωση είναι το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί μεταξύ εγκατάστασης 
της SSNHL και έναρξης της θεραπείας. 
Έχει διαπιστωθεί πως η έναρξη της θε-
ραπευτικής αγωγής μέσα στο πρώτο 
δεκαήμερο από την προσβολή βελτι-
ώνει την πρόγνωση1,2,21.

Το 1999, οι Parnes et al μελετώντας 
το ρόλο των στεροειδών στη θεραπεία 
της οξείας νευροαισθητήριου απώλειας 
της ακοής, εξέτασαν τις συγκεντρώσεις 
της υδροκορτιζόνης, της μεθυλπρεδ-
νιζολόνης και της δεξαμεθαζόνης στο 
πλάσμα, στην ενδόλεμφο και το εγκε-
φαλονωτιαίο υγρό, μετά από την από 
του στόματος, την ενδοφλέβια και την 
ενδοτυμπανική χορήγησή τους.

Η μέγιστη συγκέντρωση των στερο-
ειδών στην περίλεμφο και ενδόλεμφο, 
παρατηρήθηκε κατά την ενδοτυμπανι-
κή χορήγησή τους.

Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της 
ενδοτυμπανικής θεραπείας είναι άμε-
σα εξαρτώμενα από την καταλληλότη-
τα του στεροειδούς σκευάσματος. Με-
τά από μελέτες σε ζώα (guinea pigs), 
αποδείχθηκε πως η δεξαμεθαζόνη, η 
μεθυλπρεδνιζολόνη και η υδροκορτι-
ζόνη παρουσιάζουν διαφορετική φαρ-
μακοκινητικότητα στην περίλεμφο και 
ενδόλεμφο20. Η υψηλότερη συγκέντρω-
ση με τη μεγαλύτερη διάρκεια στο έσω 
ους, επιτεύχθηκε με την ενδοτυμπανι-
κή έγχυση μεθυλπρεδνιζολόνης20. Επι-
πλοκές της ενδοτυμπανικής έγχυσης 
στεροειδών αποτελούν οι παροδικές 
κρίσεις ιλίγγου λόγω θερμικού ερεθι-
σμού του λαβυρίνθου (προλαμβάνε-
ται με θέρμανση της δεξαμεθαζόνης), 
οι διατρήσεις της τυμπανικής μεμβρά-
νης και η οξεία μέση ωτίτιδα6,4,22.

Σύμφωνα με τους Battista et al26, με-
τά από μελέτη που έγινε σε ασθενείς 
με σοβαρού βαθμού οξεία νευροαι-
σθητήριο απώλεια της ακοής, η «συγ-
χορήγηση» στεροειδών (p.o.) και δε-
ξαμεθαζόνης (διατυμπανικά) μπορεί να 

H οξεία νευροαισθητήριος 
απώλεια της ακοής 

αποτελεί ωτολογικό επείγον 
περιστατικό, που χρήζει άμεσης 
θεραπευτικής αντιμετώπισης, 
προκειμένου να επανακτηθεί 

η ακουστική οξύτητα. 
Ως θεραπεία πρώτης εκλογής 

συνεχίζουν να είναι τα 
στεροειδή (i.v. ή p.o.). 

Η ενδοτυμπανική έγχυση 
στεροειδών μπορεί να γίνει 

σε ασθενείς όπου  
η συστηματική χορήγηση

αποτελεί αντένδειξη 
ή σε περιστατικά 

που δεν ανταποκρίθηκαν 
στη συστηματική θεραπεία.
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επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα 
(παρατηρήθηκε πλήρης αποκατάστα-
ση της ακοής στο 8% των ασθενών 
και μερική αποκατάσταση στο 12%). 
Η θεραπευτική αγωγή που χορηγήθη-
κε ήταν: μεθυλπρεδνιζολόνη (p.o.) 64 
mg/ημέρα με σταδιακά μειούμενη δο-
σολογία για 11 ημέρες και 0.3cc δεξα-
μεθαζόνης (διατυμπανικά) 24mg/mL 
μέσω βελόνης 27-G. Οι ενδοτυμπανι-
κές εγχύσεις έγιναν σε τέσσερις συνε-
δρίες εντός 14 ημερών. Πρόσφατα, οι 
Xenellis J et al25 δημοσίευσαν τα απο-
τελέσματα μελέτης τους για την ενδο-
τυμπανική χορήγηση στεροειδών στην 
αντιμετώπιση της οξείας νευροαισθη-
τηρίου απώλειας της ακοής, μετά από 
θεραπευτική αποτυχία της συστηματι-
κής χορήγησής τους. 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των 
ασθενών άρχισε μέσα στο πρώτο ει-
κοσαήμερο από την εγκατάσταση της 
SSNHL. Σε όλους χορηγήθηκαν αρχικά 
πρεδνιζολόνη (i.v.) 1 mg/kg/ημέρα με 
σταδιακά μειούμενη δοσολογία για 10 
ημέρες, ασυκλοβίρη (4 g/ημέρα για 5 
ημέρες), buflomedil (300 mg/ημέρα 
για 10 ημέρες) και ρανιτιδίνη. Σε επι-
λεγμένη ομάδα ασθενών χορηγήθηκε 
σε τέσσερις ενδοτυμπανικές συνεδρίες 
(εντός 15 ημερών) μεθυλπρεδνιζολόνη 
(40 mg/mL) μέσω βελόνης 21-G. Σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, 
το 47% της ομάδας ασθενών που έλαβε 
ενδοτυμπανική θεραπεία (έγχυση) με 
μεθυλπρεδνιζολόνη, παρουσίασε βελ-
τίωση στην ακοομετρία καθαρών τό-
νων, τουλάχιστον κατά 10 dB.

Συμπεράσματα
H οξεία νευροαισθητήριος απώλεια 

της ακοής αποτελεί ωτολογικό επείγον 
περιστατικό, που χρήζει άμεσης θερα-
πευτικής αντιμετώπισης, προκειμένου 
να επανακτηθεί η ακουστική οξύτητα. 
Ως θεραπεία πρώτης εκλογής συνεχί-
ζουν να είναι τα στεροειδή (i.v. ή p.o.). 
Η ενδοτυμπανική έγχυση στεροειδών 
μπορεί να γίνει σε ασθενείς όπου  η συ-
στηματική χορήγηση αποτελεί αντένδει-
ξη ή σε περιστατικά που δεν ανταπο-
κρίθηκαν στη συστηματική θεραπεία. 
Την καλύτερη πρόγνωση παρουσιάζουν 
οι ασθενείς με ηλικία μεταξύ 16 και 60 
ετών και όσοι λάβουν συστηματική ή 
τοπική θεραπεία (ενδοτυμπανική έγχυ-

ση στεροειδών) στο πρώτο δεκαήμερο 
εγκατάστασης της SSNHL. 

Οι κρίσεις ιλίγγου, η διάτρηση της τυ-
μπανικής μεμβράνης και η οξεία μέση 
ωτίτιδα αποτελούν τις συχνότερες επι-
πλοκές μετά την ενδοτυμπανική έγχυ-
ση στεροειδών. Η ενδοτυμπανική χορή-
γηση στεροειδών για την αντιμετώπιση 
της οξείας νευροαισθητηρίου απώλειας 
της ακοής, εφαρμόζεται (πρωτόκολλο) 
στην Κλινική μας με ενθαρρυντικά έως 
τώρα αποτελέσματα, τα οποία και θα 
ανακοινωθούν στο μέλλον.

Summary
Sudden sensorineural hearing 
loss and intratympanic injection 
of steroids: 
Experiences and opinions 
E. Koutis, S. Ntoumazios, D. 
Assimakopoulos

Sudden sensorineural hearing loss 
(SSNHL) as a life-altering disorder 
for patients, may pose a significant 
problem for them and a challenge for 
otolaryngologists. The acute loss of 
hearing can be quite devastating to 
patients and may affect the quality of 
life. SSNHL is an otologic emergency and 
requires early therapy to save hearing. 
The best form of therapy continues 
to be systemic steroids. However, 
intratympanic steroids may provide 
another means of treating this disorder. 
Intratympanic steroids may be most 
beneficial as primary therapy in patients 
unable to take systemic steroid therapy 
or to patients who do not respond to 
systemic steroids. 

In conclusion intratympanic steroid 
administration is a safe, effective, 
simple, quick and inexpensive method 
of treatment for sudden sensorineural 
hearing loss.

Key words: sudden sensorineural hearing 
loss, SSNHL, steroids, intratympanic, 
injection.
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