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Innerörat har hittills betraktats som
svåråtkomligt för terapi avseende
hörselnedsättning av olika genes,

inte minst tinnitus, som är ett gissel i vår
tid. Patienter som idag söker för en hör-
selnedsättning genomgår ett hörseltest
och får utifrån detta information om att
det rör sig om en sensorineural hörsel-
nedsättning, att denna drabbat inner-
örat, att den är bestående och således ej
behandlingsbar med medicinska eller
kirurgiska medel. I vissa fall kan också
skadan bli sämre. 

De råd vi ofta ger är att örat skall
skyddas mot buller, vi kan förskriva en
hörapparat om hörselnedsättningen är
uttalad. Tinnitus, som ofta följer en sen-
sorineural hörselnedsättning, plågar
ofta patienten mer än själva hörselför-
lusten. Denna tinnitus har vi ännu ingen
bot för; den drabbade accepterar oftast
detta oljud efter något års tillvänjning.

Den terapeutiska 
arsenalen är begränsad
Våra kunskaper har genom åren

gradvis ökat vad avser orsaker till sen-
sorineural hörselnedsättning. Vi vet
idag att åldrande, buller, ototoxiska lä-
kemedel och ärftliga faktorer är bety-
delsefulla för hörselnedsättningen. Det
finns troligen fler faktorer bakom s k
plötslig hörselnedsättning. Blödningar,
tromboser och infektioner i innerörat
kan vara andra orsaker till skador. Vår
terapeutiska arsenal är idag begränsad
till infektionsbehandling, inflamma-
tionshämning och flödesförbättring –
alla medel som haft liten eller ingen ef-
fekt på själva hörselnedsättningen. 

Innerörat har också genom sitt läge i
temporalbenet varit svåråtkomligt för
diagnostik och kirurgisk terapi. Dagens
magnetröntgenkameror och datortomo-
grafer ger en begränsad information om
isolerade skador i innerörat. 

Nya tekniska möjligheter
Trots hörselorganets litenhet och

svåråtkomliga läge har kirurgiska tekni-
ker utvecklats i hörselförbättrande syf-

te. Stapedotomier är idag ett rutinin-
grepp vid öronkliniker världen över.
Detta ingrepp har till syfte att förbättra
ljudtransmissionen till innerörat, och
innebär att ovala fönstret öppnas med
en mikroborr eller med laser och en
stigbygelprotes sätts på plats genom
stigbygelplattan. 

Det synes därför logiskt att den fort-
satta tekniska utvecklingen kommer att
skapa nya möjligheter att från mellan-
örat, via ovala eller runda fönstret nå
målorganet innerörat. Kokleära implan-
tat (implanterade elektroder inne i in-
nerörat) kan idag ge helt döva individer
en hörsel som kombinerad med läppav-
läsning ger individen möjlighet att fun-
gera bra i samhället. Framtida teknisk
utveckling kommer sannolikt att knyta

samman kokleära implantat med ben-
förankrade hörapparater, och vi kom-
mer att se en utveckling av semiimplan-
terbara hörapparater avsedda att rehabi-
litera medelsvåra till svåra hörselned-
sättningar.
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Varför ägnar man sig som läkare
åt hörselvård? Specialiteten är
diagnostiskt inriktad men tera-

peutiskt svag; den lilla bot som kan er-
bjudas är kirurgisk och avser framför
allt mellanörat. Inom det området är få
av oss heltidsaudiologer verksamma.

När väl en hörselskada är diagnosti-
serad erbjuds primärt teknisk rehabili-
tering, dvs funktionsnedsättningen
kompenseras med protes, oftast hörap-
parat. Här har utvecklingen på senare
tid gått starkt framåt, dock inte så myc-
ket tack vare oss läkare. Ingenjörerna
leder utvecklingen, audionomerna gör
jobbet tillsammans med otoplastiktek-
nikerna. 

Det finns inte 
någon kausal behandling
Om inte skadan kan kompenseras

med hörapparat står ett nytt team redo:
pedagog, kurator, psykolog, kanske
också logoped och teckenspråkslärare.
Vi brukar säga att hörselvården har ett
tvärvetenskapligt förhållningssätt, men 



nya rön om innerörats fysiologi och bio-
kemi, framför allt den viktiga kunska-
pen att det både tycks möjligt att skyd-
da hårcellerna från toxiska och meka-
niska skador och starta reparativa pro-
cesser i innerörat. 

Genom serier av experiment genom-
förda av olika forskargrupper i världen
har man lagt ett pussel som i vissa
stycken är ofullständigt, men som trots
allt gör att vi börjar förstå vissa av inner-
örats mysterier.

I artikeln redovisas också mycket
fascinerande de försök som gjorts för att
transplantera stamceller till innerörat i
ett försök att reparera hårcellsskador
och neuronskador. För bara ett par år se-
dan ansågs det osannolikt att perifera
neurala strukturer kunde repareras; att
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»Timmarna gick, förbanden uppträdde
och när så huvudartisten kom, flera tim-

mar försenad, var de unga åhörarna tröt-
ta, ortostatiska, dehydrerade och utsat-
tes sedan för en ljudnivå de aldrig hade

kunnat föreställa sig. Många flickor svim-
made och fick transporteras på bår till

väntande ambulanser.»

detta förmår inte dölja den dystra san-
ningen: det finns inte någon kausal be-
handling. 

Dock, för nu snart 20 år sedan kunde
en ljusning skönjas i och med in-tro-
duktionen av kokleaimplantat. Medi-
cinsk och teknisk vetenskap i förening
fick ett epokgörande genombrott i och
med att man kunde ge döva åtminstone
en viss hörsel tillbaka, en då närmast
science fiction-artad framgång.

Tekniken förbättrades successivt
och idag når man häpnadsväckande
resultat.

En parallellutveckling på andra me-
dicinskt audiologiska områden lät dock
vänta på sig. Till nu, då en annan gam-
mal »sanning» ser ut att få maka på sig:
den att innerörat inte går att påverka
vare sig funktionellt, utvecklingsmäs-
sigt eller regenerativt. Mao Li Duans
och medarbetares artikel i detta num-
mer av Läkartidningen beskriver ett an-
tal spännande vägar som har röjts fram-
för allt av den nya genetiken. Det verkar
helt rimligt att vi inom några år kommer

att kunna behandla hörselskador med
läkemedel och genterapi.   

Varning för förmaningen!
Då läkaren inte kan bota, utan får

ägna sig åt tröst och lindring är det lätt
att en annan attityd sticker fram: den
förmanande. Här är vi audiologer i gott
sällskap, då mästrandet är en av läkar-
kårens bästa grenar. Vi audiologer för-
väntas sålunda varna för olika typer av
ljud. Således har det under ett par de-
cennier varit à la mode att upplysa om
att musik i olika former kan vara skad-
ligt. 

Vetenskapen vi byggt denna uppfatt-
ning på har varit anekdotisk och knap-
past av toppklass, och jag är nog inte en-
sam om att ha haft svårt att ta till bröst-
tonerna i varningskören. Det är därför
trevligt att hos Ann-Christin Almstedt
och medarbetare i detta nummer kunna
läsa att farhågorna sannolikt är över-
drivna, åtminstone vad avser audiometrisk
hörselskada. 

En annan och betydligt svårare fråga

är vad den markant ökade tillström-
ningen av främst unga människor med
tinnitus och hyperacusis egentligen be-
ror på. Har dessa patienter funnits hela
tiden, men inte knackat på dörren till
våra mottagningar? Är de skadade av
vår påstått nya ljudmiljö, eller är de
frambesvurna av en nymornad massme-
dial uppmärksamhet? 

Läkaren behövs
Läkaren behövs dock i hörselvården.

Alla hörselskador har sin grund i någon
sorts felfunktion hos iakttagbara och
mätbara strukturer, tillgängliga för ma-
nipulation. Endast naturvetenskaplig
metodik kan beskriva felet och finna ett
sätt att laga det. Man måste inte abdike-
ra när man inte ser någon bot, utan sam-
arbeta med andra yrkesgrupper, vara
pragmatisk. Detta har svensk hörsel-
vård lyckats mycket bra med, trots att de
medicinska insatserna har varit blyg-
samma. 

Jag ser fram mot en aktivare medici-
narroll i arbetslaget!•

F
O

T
O

: S
T

O
C

K
 IM

A
G

E
R

Y
/G

R
E

A
T

 S
H

O
T

S


