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Sammanfattning 

Introduktion  
Menieres sjukdom är en relativt ovanlig åkomma som karakteriseras av symtom som 
yrsel, hörselnedsättning och tinnitus. Sjukdomen beror på en störning i innerörat som 
kan påverka både balans och hörsel. Mekanismen bakom Menieres sjukdom är ännu 
inte klarlagd, men det finns flera teorier som menar att uppkomsten av symtomen 
beror på ett förhöjt vätsketryck i innerörat. Flera farmakologiska och icke 
farmakologiska behandlingar har prövats som terapi vid Menieres sjukdom, men det 
finns ännu inte någon tillräckligt effektiv behandling att tillgå. 
 
Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilka farmakologiska alternativ som 
finns vid behandling av Menieres sjukdom och hur effektiva dessa är vid behandling av 
yrsel. 
 
Metod 
Större delen av informationssökningen till denna litteraturstudie har gjorts via 
databasen PubMed med hjälp av MeSH- termer, men sökmotorn Google har också 
utnyttjats. Information till introduktionen i detta arbete har även inhämtats från 
hemsidorna; fass.se och internetmedicin.se.  
 
Resultat 
De läkemedel som finns som behandling av yrsel vid Menieres sjukdom idag är 
Gentamicin, Betahistin, Diuretika och Dexametason. Det finns även teorier om att 
Latanoprost skulle kunna ha en gynnsam effekt vid sjukdomen. I Resultatet redovisas 
effekten av dessa fem läkemedel vid yrsel, utifrån studier som är gjorda för att 
undersöka hur gynnsamma läkemedlen är vid Menieres sjukdom. Resultatet i denna 
litteraturstudie bygger på fem vetenskapliga artiklar, dvs. en artikel om varje 
läkemedel. Enligt resultatet från samtliga studier gav alla läkemedel bättre effekt vid 
yrsel än placebo. 
 
Diskussion 
Jag valde att inrikta mig på den farmakologiska behandlingen av yrsel vid Menieres 
sjukdom då jag förut inte har stött på några artiklar som endast tar upp och diskuterar 
detta. Något jag märkte tidigt under arbetet var att det inte har gjorts så mycket 
forskning inom ämnet, det var därför svårt att hitta lämpliga artiklar att inkludera i 
mitt arbete. Tanken var från början att jag skulle jämföra effekten av de olika 
läkemedlen som kan användas som behandling vid Menieres sjukdom för att se vilken 
behandling som är att föredra. Det var dock inte möjligt att göra denna jämförelse även 
om jag lyckats hitta studier med samma upplägg och design. Studierna skiljer sig 
nämligen åt vad det gäller resultatredovisning samt val av symtomskattningsskalor. 
 
Slutsats 
De läkemedel som finns för behandling av yrsel vid Menieres sjukdom idag är 
Gentamicin, Betahistin, Diuretika och Dexametason. Ett läkemedel som kan komma att 
användas som ny farmakologisk behandling i framtiden är Latanoprost. Enligt 
resultaten från de fem olika studierna gav samtliga läkemedel bättre effekt än placebo 
vid behandling av yrsel hos patienter med Menieres sjukdom. Vilket läkemedel som har 
bäst effekt vid yrsel går dessvärre inte att avgöra. Det behövs göras fler studier inom 
området, för att i framtiden kunna erbjuda patienter med Menieres sjukdom en bättre 
behandling. 
 
Nyckelord: Menieres sjukdom, farmakologisk behandling, yrsel. 
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Ordlista 
 

Unilateral- ensidig 
 
Bilateral- tvåsidig/dubbelsidig 
 
Fluktuerande- växlande, skiftande 
 
Rotatorisk yrsel- yrsel som innebär att omvärlden snurrar 
 
Sensorineural hörselnedsättning- sinnesceller samt nervtrådar i innerörat 
påverkas, gör så att ljuden försvagas eller förvrängs 
 
Audiogram- en metod för att mäta hörseln, man mäter för varje ljudfrekvens vid 
vilken ljudnivå som örat uppfattar ljudet 
 
Nystagmus- ögonryckningar som inte styrs viljemässigt, vanligt vid yrsel 
 
Video nystagmografi- metod för uppmätning av impulser i balanssystemet via 
videoinspelning av ögonryckningar 
 
Elektronystagmografi- metod för uppmätning av ögonryckningar. Mäter variationer 
i det elektriska fältet kring ögat som uppkommer av spänningsskillnaden mellan 
hornhinna och näthinna 
 
Vestibularis- balansorganet 
 
Endolymfatisk vätska- kaliumrik vätska i innerörats hörselsnäcka (hörselorganet) 
och i båggångarna (balansorganet) 
 
Endolymfatiska säcken- reglerar mängden vätska i innerörat 
 
Sinus sigmodium- en S- formad hålighet (bihåla) belägen djupt in i skallen strax 
under hjärnan 
 
Ortotoxiskt- giftigt/toxiskt för örat 
 
Intratympanalt- injicering genom trumhinnan 
 
Cochlea- hörselsnäcka 
 
Intraokulära trycket- trycket i ögat, bestäms av balansen mellan bildning och 
avflöde av kammarvätska 
 
Perifer yrsel- vestibularisorganet eller innerörat är påverkat, ger ofta akut 
rotatorisk yrsel 
 
Teckentest- en statistisk metod som används för att testa hurvida två grupper 
skiljer sig åt i en studie 
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1. Introduktion 

Det har gjorts ett flertal undersökningar som beskriver och jämför de olika 
behandlingsalternativ som finns tillgängliga vid Menieres sjukdom. Däremot saknas en 
sammanställning av läkemedel som enbart inriktar sig på behandlingen av yrsel vid 
Menieres sjukdom och som dessutom tar upp både gamla, nya och framtida möjliga 
läkemedel vid sjukdomen.  
 

1.1 Vad är Menieres sjukdom? 

Menieres sjukdom är uppkallad efter en fransk läkare, Prosper Meniere, som år 1861 
publicerade två artiklar där han beskrev sjukdomen och dess mekanism. Tidigare 
påstods att symtomen vid sjukdomen, som då benämndes ”apoplectic cerebral 
congestion” (apoplektisk cerebral blodstockning), berodde på en störning i hjärnan. 
Prosper Meniere hävdade dock att denna teori var felaktig och menade att symtomen 
istället orsakades av en störning i innerörat (1) 
 
Menieres sjukdom är en relativt ovanlig åkomma som karakteriseras av symtom som 
yrsel, hörselnedsättning och tinnitus. Sjukdomen beror på en störning i innerörat som 
kan påverka både balans och hörsel. Sjukdomen kan yttra sig både unilateralt och 
bilateralt (1). 
 
I början av sjukdomsförloppet kan besvären med hörselnedsättning, tinnitus och 
tryckkänsla i det drabbade örat eller öronen, komma och gå i perioder men tillslut blir 
besvären permanenta (2). Även yrseln uppkommer periodvis och kan vid ett anfall vara 
i några minuter upp till flera timmar. Under anfallstiden besväras den drabbade både 
av svår yrsel och fluktuerande hörselproblem av olika slag (1).  
 

1.2 Symtom och Diagnostisering 

Symtomen vid Menieres sjukdom uppkommer i attacker eller så kallade Meniereanfall. 
Anfallets duration kan vara väldigt varierande, men vanligen varar anfallet i fyra till 
fem timmar. Efter anfallet kan den drabbade känna av efterdyningar som kan vara i 
över ett dygn (3). 

 
Symtomen som vanligen uppkommer vid attacken är rotatorisk yrsel, illamående, 
kräkningar och diarréer. Hörseln påverkas också under attacken. Patienten drabbas då 
av sensoneural hörselnedsättning, då ljuden försvagas och förvrängs. Det är även 
vanligt med uppkomst av tinnitus samt tryckkänsla i öronen, men oftast bara i ena örat 
(3). 

 
Anfallet börjar vanligtvis med aura, ett förstadium av attacken där den drabbade kan 
uppleva en ökad ljudkänslighet, ökad tinnitus samt illamående. Dessa symtom kan ses 
som en förvarning innan anfallet. Det är därför bra om patienten lär sig känna igen 
dessa symtom för att kunna vidta profylaktiska åtgärder (3) 

 
När anfallet avtar försvinner yrseln succesivt, liksom besvären med tinnitus, och 
hörseln normaliseras. Hur ofta anfallen uppkommer är väldigt varierande. Vissa kan 
drabbas av flera anfall i veckan, medan andra bara drabbas av något enstaka anfall per 
år (3). 
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Det som till största del lägger grunden för diagnostisering av sjukdomen är patientens 
symtombeskrivning och den fysiska undersökningen av patienten. Men det finns även 
en del tester som kan vara till hjälp vid diagnostiseringen. Vanliga tester som kan 
utnyttjas vid utredning är bland annat audiogram, magnetröntgen, video nystagmografi 
eller elektronystagmografi (1). 
 
 
Sjukdomen kan diagnostiseras som typisk Menieres sjukdom eller atypisk Menieres 
sjukdom. Typisk Menieres sjukdom innebär att den drabbade både besväras av symtom 
från hörselsnäckan (hörselnedsättning, tinnitus och tryckkänsla i örat/öronen), men 
även av vestibulära symtom (yrsel, illamående samt tryckkänsla i örat/öronen). Vid 
atypisk Menieres sjukdom upplevs antingen symtom från hörselsnäckan eller symtom 
av vestibulär typ (1) 
 
 
1.3 Patofysiologi 
 
Mekanismen bakom Menieres sjukdom är ännu inte klarlagd, men det finns flera 
teorier som menar att uppkomsten av symtomen beror på ett förhöjt vätsketryck i 
innerörat. Det förhöjda vätsketrycket tros uppstå på grund av en ökad produktion och 
utsöndring av endolymfatisk vätska till den endolymfatiska säcken, troligen handlar det 
också om en minskad reabsorption av endolymfatisk vätska. Det finns även teorier som 

säger att det sker en obstruktion av 
den endolymfatiska säcken, vilket i 
sin tur leder till den ökade 
vätskeutsöndringen i innerörat. Det 
beror på att det vid obstruktion av 
den endolymfatiska säcken 
utsöndras hormoner som styr 
produktionen och sekretionen av 
endolymfa. Detta för att motverka 
obstruktionen. På så vis lättar 
obstruktionen men den ökade 
utsöndringen leder till ett överskott 
av endolymfa. Det blir då en 
vätskeansamling i innerörat, och det 
är denna vätskeansamling som 
sedan ger upphov till yrsel (1). 
 
Vad som orsakar obstruktionen av 
den endolymfatiska säcken finns det 
också teorier om. En av dessa teorier 
menar att det beror på en dislokation 
av sinus sigmoideum. Det har 

uppmärksammats att sinus sigmoideum ofta är förskjuten framåt och medialt hos flera 
patienter med Menieres sjukdom. Det som föreslås i denna teori är att dislokationen av 
sinus sigmoideum leder till en vaskulär sammandragning av den endolymfatiska 
säcken vilket orsakar obstruktion och därmed hydrops. Detta skulle då vara en genetisk 
predisposition för anatomisk abnormitet (1).  
 
Som nämnt tidigare är patofysiologin vid Menieres sjukdom fortfarande oklar. Studier 
har gjorts för att försöka hitta orsaksfaktorer som kan bidra till insjuknande. Faktorer 
som har undersökts är bland annat ärftlighet, genetiska faktorer, immunologiska och 
infektiösa faktorer, vaskulära faktorer, miljöfaktorer samt psykologiska faktorer. Men 
inga av dessa faktorer tycks vara av tillräckligt stor betydelse för uppkomst av 
sjukdomen. Däremot har associationer setts mellan Menieres sjukdom och andra 

Figur 1: Figuren visar örats anatomi. Rektangeln på 
bilden markerar innerörats placering.  
1 = båggångarna, 2 = endolymfatiska säcken, 3 = 
hörsel- och balansnerven, 4 = hörselsnäckan. (bilden är 
omarbetead efter en bild från referens (4). 
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degenerativa sjukdomar som till exempel multipel skleros, Alzheimers sjukdom, 
migrän och hyperinsulinemi (2).  
 
1.4 Epidemiologi 
 
Få studier har undersökt epidemiologin vid Menieres sjukdom (1). Men de slutsatser 
som kan dras utifrån dessa är att prevalensen ökar med ökad ålder, att prevalensen är 
markant mycket högre i USA och norra Europa jämfört med resten av världen och att 
sjukdomen är något vanligare bland kvinnor än män (2). 
 
Det gjordes nyligen en studie i USA med syfte att undersöka prevalensen av Menieres 
sjukdom. Mer än 60 miljoner individer inkluderades i studien och prevalensen visades 
vara 190 fall per 100 000 individer. Liknande studier har också gjorts i Finland och 
Sverige. I Sverige publicerade år 1978 en studie där prevalensen rapporterades vara 46 
fall per 100 000 individer, medan prevalensen i Finland rapporterades vara 43 fall per 
100 000 individer år 1999.  År 1991 publicerades även en studie gjord i Italien där 
prevalensen rapporterades vara 0,82 fall per 100 000 individer. Denna siffra tros dock 
vara en underskattning (2). Men väldigt låga siffror har också setts i Japan där 
prevalensen uppskattades i ett flertal studier gjorda mellan åren 1975 och 1990. 
Prevalensen i Japan har uppskattats till 17 fall per 100 000 individer (1). Trots att 
prevalensen av Menieres sjukdom är högre i både USA och norra Europa, jämfört med 
resten av världen, så klassificeras den som en ovanlig sjukdom, både enligt USA:s och 
EU:s definition (2). 
 
1.5 Behandling 
 
Flera farmakologiska och icke farmakologiska behandlingar har prövats som terapi vid 
Menieres sjukdom. Trots denna uppsjö av behandlingsalternativ finns ännu inte någon 
tillräckligt effektiv behandling att tillgå. Det har dock visats att flera Menieres- 
patienter blir hjälpa av att kombinera de olika behandlingsalternativen. De tar då både 
hjälp av medicinska behandlingar, kost- och livsstilsförändringar samt psykoterapi (1). 
 
Vad det gäller förändringar i kost och livsstil så råds patienter med Menieres sjukdom 
att minska saltintaget, och att försöka undvika förtäring av koffein, choklad, tobak och 
alkohol (1). Teorin om att ett minskat saltintag skulle vara gynnsamt vid sjukdomen, 
grundar sig i att saltet binder vatten i kroppen vilket eventuellt skulle kunna bidra till 
en ökad risk för endolymfatiska hydrops. Det finns dock inga evidens för att ett minskat 
intag av koffein, choklad eller alkohol skulle ha en gynnsam effekt vid sjukdomen. 
Däremot kan olika typer av livsmedel utlösa yrsel eller migrän hos vissa patienter, och i 
sådana fall borde patienten självklart undvika dessa (5). 
 
Om kost- och livsstilsförändringar anses vara otillräckligt, erbjuds profylaktisk 
behandling med diuretika. Den vanligaste diuretikabehandlingen vid Menieres 
sjukdom är en kombinationsbehandling med Hydroklorotiazid och Triamteren (1). 
 
En annan farmakologisk behandling som är vanlig vid Menieres sjukdom är behandling 
med steroider, både oralt och via injektion i mellanörat. Behandlingen kan användas 
både vid kroniska och akuta symtom (1). 
 
Ett tredje farmakologiskt alternativ är gentamicinbehandling. Gentamicin är en 
aminoglykosid som är starkt ortotoxiskt, liksom övriga aminoglykosider. Tanken med 
behandlingen är att orsaka permanenta skador på vestibularis för att förhindra 
uppkomst av yrselattacker (6). Det är alltså en destruktiv behandling som erbjuds 
patienter med svårbehandlad yrsel (1). Behandlingen innebär att läkaren injicerar 
Gentamicin intratympanalt i mellanörat. Anledningen till att just denna aminoglykosid 
används är på grund av att Gentamicin är mer toxiskt för sinnescellerna i vestibularis 
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men mindre toxiskt för hörselcellerna i cochlea. Det innebär att medlet förstör 
sinnescellerna men risken för destruktion av hörselcellerna är mindre, dock kan även 
dessa påverkas. På grund av att behandlingen är väldigt destruktiv, utnyttjas 
behandlingen oftast i ett senare skede av sjukdomsförloppet då hörseln redan är 
kraftigt nedsatt hos patienten. Behandlingen anses vara både enkel och effektiv (3). 
 
Betahistin är en histaminanalog som kan användas för att reducera antalet anfall, men 
även för att förmildra anfallets intensitet. Behandlingen anses vara både billig och 
skonsam, varför många kliniker världen över erbjuder behandlingen (6). Läkemedlets 
mekanism tros vara att det ökar blodgenomströmningen till innerörat (3). Det finns 
teorier om att läkemedlet på så vis skulle kunna ha en påverkan på balansen av 
produktionen samt reabsorptionen av endolymfan i innerörat (7). 
 
Ett läkemedel som möjligen skulle kunna vara användbart vid Menieres sjukdom, men 
som idag inte är godkänd vid denna indikation är Latanoprost. Latanoprost är en 
prostaglandinanalog som idag används vid behandling av glaukom. Latanoprost 
fungerar genom att öka utflödet av kammarvätska och reducerar på så vis det 
intraokulära trycket (8). Det har tidigare visats att receptorerna som Latanoprost 
binder till finns vitt utbrett i ögat. Nyligen upptäcktes även dessa receptorer, belägna i 
innerörat, vilket har lett till spekulationer om att Latanoprost eventuellt skulle kunna 
ha en gynnsam effekt även vid Menieres sjukdom (9). 
 
Det finns även flera icke farmakologiska alternativ att välja mellan vid behandling av 
Menieres sjukdom. Ett alternativ som anses vara effektiv vid behandling av yrsel är 
behandling med tryckgenerator. Apparaten kallas Meniett och fungerar genom att bilda 
ett positivt, lokalt tryck i innerörat (1). Patienten applicerar då själv apparaten mot 
Meniere- örat tre gånger om dagen för att få lokal tryckbehandling. Patienten måste 
dock ha ett plaströr inopererat genom trumhinnan för att kunna använda Meniett- 
apparaten (3). 
 
Operation är ett ytterligare alternativ vid behandling av Menieres sjukdom. Några 
exempel på operationer som kan utnyttjas vid sjukdomen är saccotomi, 
labyrintdestruktion och selektiv nervavskärning. Saccotomi är ett ingrepp där målet är 
att skapa en dränering av överskottsvätska från den endolymfatiska säcken med hjälp 
av en shunt som placeras i innerörat. Vanligen bevaras hörseln på det drabbade örat. 
Vid labyrintdestruktion bevaras dock inte hörseln, utan patienten blir döv på det örat 
som opererats. Ingreppet innebär en destruktion av innerörat. Detta för att stoppa 
patologisk signalöverföring till centrala nervsystemet (CNS). Selektiv nervavskärning är 
ett annat kirurgiskt ingrepp som innebär att kirurgen skär av och avlägsnar Nervus 
vestibularis (balansnerven). Detta för att hindra balansorganets sjuka impulser att nå 
hjärnstammen (3). 
 
1.6 Behandlingsrekommendationer i Sverige 
 
Den medicinska behandlingen som erbjuds vid Menieres sjukdom i Sverige idag är 
diuretika, antiemetika, antihistamin och betahistin. Behandling med diuretika är 
mycket vanligt medan behandling med betahistin bara utnyttjas i enstaka fall. 
Betahistin är nämligen licensbelagt i Sverige. Antiemetika och antihistamin kan tas mot 
illamående vid Menieres sjukdom (3).  
 
De kirurgiska behandlingar som erbjuds i Sverige är plaströrsbehandling, 
gentamicinbehandling, injektion av kortison i mellanörat, saccotomi, 
labyrintdestruktion och selektiv nervarskärning (3). 
 
 



5 
 

2. Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilka farmakologiska alternativ som 
finns vid behandling av Menieres sjukdom idag samt vilka läkemedel som eventuellt 
skulle kunna användas vid denna indikation i framtiden. Syftet är också att undersöka 
effekten av dessa läkemedel vid behandling av Menieres sjukdom, där en begränsning 
har gjorts för att studera läkemedlens effekt vid yrsel hos Meniere- patienter. 
 
 

3. Metod 

Informationssökning till denna litteraturstudie har gjorts via databasen PubMed och 
MeSH. Fritextsökningar gjordes i PubMed för att hitta lämpliga översiktsartiklar att 
använda i inledningen. Sökorden som användes var ”Meniere´s disease” och 
”treatment”, sökfilter eller begränsningar som användes var ”Reviews” och ”Humans”. 
Sökningen gjordes den 20/1- 2016 och resulterade i tre lämpliga översiktsartiklar. 
Information till bakgrundstexten har även hämtats från tillförlitliga hemsidor så som 
fass.se och internetmedicin.se. Information från dessa hemsidor inhämtades mellan 
datumen 27/1- 3/2- 2016.  
 

Sökningar har även gjort i sökmotorn Google för att hitta en tillförlitlig källa som 

behövdes för beskrivning och förståelse av resultatet i en av originalartiklarna. Boken 

”Evidence-Based Otolaryngology” hittades då på googlebooks.se. Denna sökning 

gjordes den 9/2- 2016. 
 
De artiklar som la grund till resultatet i denna litteraturstudie hittades i databasen 
PubMed. De sökord och begränsningar som användes kan ses i tabell ett nedan. 
Artiklarna skulle ha liknande studiedesign men även liknande resultatmetod, d.v.s. att 
liknande metoder skulle ha använts för insamling av data till resultatdelen. Artiklarna 
skulle även ha studerat effekten av det aktuella läkemedlet vid just yrsel och inte endast 
vid hörselnedsättning och tinnitus. De studier som undersökte olika farmakologiska 
behandlingsalternativ vid yrsel hos patienter med Menieres sjukdom, var alla 
prospektiva kohortstudier. Alla dessa studier var dock inte placebokontrollerade, utan 
senare valdes endast de placebokontrollerade studierna ut och inkluderades som källa 
till resultatdelen. Anledningen till att endast de placebokontrollerade studierna 
inkluderades i arbetet var för att dessa även tar hänsyn till den förväntade effekten som 
kan uppstå vid en klinisk prövning. Ett annat inklusionskriterie var att insamlingen av 
data till resultatdelen skulle ha skett i form av individuell bedömning av yrselsymtom 
med hjälp av symtomskattningsskala. Anledningen till att studierna skulle ha liknande 
design och resultatmetod var för att de skulle vara så jämförbara som möjligt. 
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Tabell 1. Tabellöversikt av litteratursökning i PubMed. 
 

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

 
160201 

("Meniere 
Disease/therapy"[Mesh]) 
AND"latanoprost"[Mesh]) 

Humans, 
Clinical trial 

 
1 

 
9 

 
16o2o1 

("Meniere 
Disease"[Mesh]AND 

"Gentamicins" [Mesh]) 

Humans, 
Clinical trial 

 
20 

 
10 

 
160205 

("Meniere 
Disease"[Mesh]AND 
"Betahistine"[Mesh]) 

Clinical trial  
30 

 
11 

 
160129 

("Meniere 
Disease"[Mesh]AND 

"Diuretics" 
[pharmacological Action]) 

Humans, 
Clinical trial 

 
5 

 
12 

 
160205 

("Meniere 
Disease"[Mesh]AND 

"Steroids"[Mesh]) 

Humans, 
Clinical trial 

 
17 

 
13 
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4. Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie bygger på fem vetenskapliga artiklar. En 
tabellöversikt av de fem utvalda studierna redovisas i tabell två. 
 
Tabell 2. Tabellöversikt av de fem utvalda studierna som visar hur dessa är utförda. 

 
 
4.1 Latanoprost 
 
”Effects of Intratympanic Injection of Latanoprost in Meniere´s Disease: A 
Randomized, Placebo- Controlled, Double- Blind, Pilot Study” (9) 
 
Denna artikel redovisar en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad 
pilotstudie, utförd i Sverige, publicerad år 2005. Syftet med studien var att undersöka 
effekten av Latanoprost, på kort sikt, hos patienter med Menieres sjukdom. De faktorer 
som undersöktes i studien var förekomst av yrsel och balanssvårigheter samt grad av 
hörselnedsättning.  

Studie: Design: Läkemedel: Land: Publikations- 
år: 

”Effects of Intratympanic 
Injection of Latanoprost 
in Meniere´s Disease: A 
Randomized, Placebo- 
Controlled, Double- Blind, 
Pilot Study”  
Helge R. A. 

 
Prospektiv kohort 
Pilot 
Crossover 
Dubbelblindad 
Randomiserad 
Placebokontrollerad 

 
 
Latanoprost 

 
 
Sverige 

 
 
2005 

”Intratympanic 
gentamicin therapy for 
control of vertigo in 
unilateral Meniere´s 
disease: a prospective, 
double-blind, 
randomized, placebo-
controlled trial” 
Rolf J. 

 
 
Prospektiv kohort 
Dubbelblindad 
Randomiserad 
Placebokontrollerad 

 
 
 
Gentamicin 

 
 
 
Nederländerna 

 
 
 
2008 

”Betahistine 
dihydrochloride in the 
treatment of vertigo of 
peripheral vestibular 
origin – A double-blind 
placebo-controlled study” 
Oosterveld WJ. 

 
Prospektiv kohort 
Crossover 
Dubbelblindad 
Placebokontrollerad 

 
 
Betahistin 

 
 
Nederländerna 

 
 
1984 

”Meniere´s Disease and 
Hydrochlorothiazide- A 
Critical Analysis of 
Symptoms and 
Therapeutic Effects” 
I. Klockhoff 

 
Prospektiv kohort 
Dubbelblandad 
Placebokontrollerad 

 
 
Hydroklortiazid 

 
 
Sverige 

 
 
1967 

”Dexamethasone Inner 
Ear Perfusion by 
Intratympanic Injektion 
in Unilateral Meniere´s 
Disease: A Two-year 
Prospective, Placebo-
Controlled, Double-blind, 
Randomized Trial” 
Marco Antonio G. 

 
 
Prospektiv kohort 
Dubbelblindad 
Randomiserad 
Placebokontrollerad 

 
 
 
Dexametason 

 
 
 
Mexico 

 
 
 
2005 
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Tio kvinnor och män mellan 39 och 65 års ålder med unilateral Menieres sjukdom 
inkluderades i studien. Studiedeltagarna hade upplevt minst en yrselattack eller lidit av 
balanssvårigheter till och från under en period av tolv månader innan studiens början.  
 
Under första behandlingsperioden fördelades studiedeltagarna, via randomisering, till 
en interventionsgrupp som erhöll Latanoprost och en kontrollgrupp som erhöll 
placebo. Latanoprost injicerades intratympanalt i det drabbade örat hos patienterna i 
interventionsgruppen, en gång dagligen under tre dagar. Detsamma gällde för 
kontrollgruppen, fast med placebo.  Efter cirka två månader började den andra 
behandlingsperioden, då grupperna skiftade behandling. De patienter som förut blev 
behandlade med Latanoprost fick nu behandling med placebo och vise versa. Innan den 
första injektionen (dag ett) för varje studieperiod, fick studiedeltagarna fylla i en visuell 
analog skala (VAS) för bedömning av yrselsymtom. Studiedeltagarna fortsatte sedan att 
fylla i VAS- skalan varje dag under 15 dagar, under båda studieperioderna. 
 
Resultat: 
 
Nio av tio patienter slutförde studien. En patient hoppade av efter den första 
injektionen. Avhoppet hade ingenting med det studerade läkemedlets effekt att göra, 
utan berodde på alkoholism.  
 
Behandlingen med Latanoprost resulterade i en signifikant (P = 0,039) 
symtomreduktion på cirka 30 %, jämfört med placebo.  Resultatet redovisas i tabell 3. 
Värdena i tabellen är inte exakta, utan uppskattade utifrån original- diagrammet från 
referens nio som var mycket otydligt och därför väldigt svårt att avläsa. 
 
 
Tabell 3. Tabellen visar hur studiedeltagarna har gjort sin symtombedömning genom poängsättning 
enligt VAS. Skalans intervall: noll till hundra, där noll = inga symtom och hundra = maximala 
symtom.(Tabellen är omarbetad och innehåller uppskattade värden, avlästa från ett diagram som har 
inhämtats från referens (9)) 
 

Patienter: Placebo dag 
1 

(poäng) 

Placebo dag 
15 

(poäng) 

Latanoprost 
dag 1 

(poäng) 

Latanoprost 
dag 15 
(poäng) 

1. 0 10 9 2 
2. 15 14 6 4 
3. 84 92 82 83 
4. 25 56 43 24 
5. 7 10 1 5 
6. - - - - 
7. 3 12 4 17 
8. 30 27 33 22 
9. 0 4 27 5 

10. 78 82 86 72 
Totalt: 242 307 291 234 

 
4.2 Gentamicin 
 
”Intratympanic gentamicin therapy for control of vertigo in unilateral Meniere´s 
disease: a prospective, double-blind, randomized, placebo-controlled trial”(10) 
 
Denna studie är prospektiv, dubbelblindad, randomiserad och placebokontrollerad. 
Den är gjord i Nederländerna och publicerades år 2008. Syftet med studien var att 
undersöka effekten av intratympanal Gentamicin- behandling hos patienter med 



9 
 

unilateral Menieres sjukdom. Med hjälp av symtomskattningsskalor fick 
studiedeltagarna bedöma hur svåra besvär de hade av yrsel, tinnitus och tryckkänsla i 
öronen. Symtomskattningsskalorna fylldes i före, under och efter behandling. 
 
Alla patienter som inkluderades i studien var diagnostiserade med Menieres sjukdom 
enligt American Academy of Otolaryngology- Head and Neck Surgerys (AAO-HNS) 
kriterier. Dessa kriterier innebar att patienten skulle ha upplevt två eller fler spontana 
episoder av yrsel med en duration på minst 20 minuter. De skulle även ha drabbats av 
sensorineural hörselförlust i det påverkade örat, men också förekomst av tinnitus samt 
tryckkänsla i det ena eller båda öronen. Patienternas mest framstående och besvärliga 
symtom skulle vara yrsel och de skulle även ha prövat behandling med Betahistin, men 
inte blivit behjälpta av den. 28 patienter inkluderades i studien, varav tolv av dessa 
behandlades med placebo och 16 med Gentamicin. Medianen för åldern i varje grupp 
var beräknad till 53, respektive 55 år. Två av studiedeltagarna i placebogruppen 
hoppade av under studiens gång. 
 
Innan behandlingens början fick varje patient ett ventilationsrör inopererat i det 
drabbade mellanörat. Fyra veckor efter operationen påbörjades sedan 
behandlingsperioden. 0,4 ml Gentamicin eller placebo injicerades sedan via 
ventilationsröret en gång i veckan under fyra veckor hos patienterna i interventions- 
och kontrollgruppen. Under varje besök testades hörseln med hjälp av audiogram. 
Patienterna fick även fylla i ett formulär för symtomskattning av yrsel, tryckkänsla och 
tinnitus. Symtomskattningsskalan var fyr- gradig, noll till tre (noll = inga symtom, ett = 
milda symtom, två = måttliga symtom och tre = svåra symtom). Patienterna besökte 
sedan sjukhuset sex veckor, sex månader och tolv månader efter behandlingsperioden, 
då de åter igen fick fylla i symtomskattningsformulären.  
 
Resultat 
 
Ett år efter behandlingen sågs en signifikant symtomreduktion (95 % 
konfidensintervall) i interventionsgruppen jämfört med placebo. Detta kunde 
konstateras utifrån de beräknade medelvärdena i varje grupp. I interventionsgruppen 
svarade hela nio av 16 personer att de inte hade några besvär av yrsel alls, ett år efter 
behandlingen. Resultatet redovisas i figur ett. 
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Figur 2: Figuren visar patienternas bedömning av yrselsymtom enligt symtomskattningsskala. 
Resultaten redovisar patienternas symtomskattning i både interventions- och kontrollgruppen, vid 
behandlingens start och tolv månader efter behandling. Medelvärde (placebo start) = 2,0, Medelvärde 
(placebo tolv månader) = 2,1 Medelvärde (Gentamicin start) = 1,8, Medelvärde (Gentamicin tolv 
månader) = 0,5. (Figuren är omarbetad efter en figur från referens (10)) 
 

 
4.3 Betahistin 
 
”Betahistine dihydrochloride in the treatment of vertigo of peripheral vestibular 
origin – A double-blind placebo-controlled study”(11) 
 
Detta är en dubbelblind och placebokontrollerad studie. Den utfördes i Nederländerna 
mellan år 1978 och 1981, och publicerades år 1984. Syftet med studien var att 
undersöka effekten av Betahistin hos patienter med perifer, vestibulär yrsel. Män och 
kvinnor under 70 år inkluderades i studien. Patienterna fördelades till olika grupper 
beroende på vilken diagnos var och en fick. Det fanns tre olika diagnoskategorier; 
Menieres sjukdom, andra typer av perifer yrsel och perifer yrsel av okänt ursprung.  
 
Under behandlingsperioden fick patienterna speciella formulär där de dagligen beskrev 
sina symtom. De beskrev både yrselns art, frekvens och svårighetsgrad. 
Svårighetsgraden av yrsel bedömdes med hjälp av en symtomskattningskala från ett till 
tre (ett = milda symtom, två = måttliga symtom, tre = svåra symtom).  
 
27 patienter inkluderades i studien, men tre av dessa hoppade av under den tolv veckor 
långa behandlingsperioden. Av de 24 återstående studiedeltagarna erhöll elva placebo 
och tretton Betahistin. Studien bestod av två behandlingsperioder. Under den första, 
sex veckor långa behandlingsperioden fick den ena gruppen placebo medan den andra 
fick Betahistin. Både Betahistin och placebo gavs i tablettform tre gånger per dag. 
Mängden Betahistin var tolv mg. När första behandlingsperioden var avklarad började 
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nästa behandlingsperiod, då läkemedelsbehandlingen skiftades om mellan grupperna. 
Även denna behandlingsperiod var sex veckor lång. 
 
Resultat 
 
Enligt resultatet som redovisas i tabell fyra var både antalet dagar med yrsel färre, samt 
svårighetsgraden av yrseln lägre, vid behandling med Betahistin än vid behandling med 
placebo.  Skillnaden mellan grupperna var statistisk signifikant med ett p- värde 
beräknat till 0,004.  
 
Tabell 4. Tabellen visar resultatet från insamlad data av 15 patienters symtomskattningsformulär. 
Endast 15 av de 24 patienterna som inkluderades i analysen, hade fullföljt och fyllt i formulären korrekt. 
(Tabellen är omarbetad efter en tabell från referens (11)) 

 
 Placebo efter 

behandling: 
Betahistin efter 

behandling: 
P: 

Antal dagar med yrsel 9,1 5,9 0,004 
Total poäng utifrån 

symtomskattningskala: 
19,1 10,7 0,004 

 
 
4.4 Diuretika 
 
”Meniere´s Disease and Hydrochlorothiazide- A Critical Analysis of Symptoms and 
Therapeutic Effects”(12) 
 
Artikeln tar upp två olika studier. En pilotstudie som gjordes år 1959 och en 
dubbelblindad, placebokontrollerad, prospektiv studie som gjordes efter pilotstudien. 
Fokus ligger dock på den senaste studien. Studierna är båda gjorda i Sverige och 
publicerades i denna artikel år 1967. Syftet med studierna var att undersöka effekten av 
Hydroklortiazid hos patienter med Menieres sjukdom.  
 
Resultatet som redovisas i artikeln är data insamlade från den senare studien. 
Studiedeltagarna fick bedöma sina symtom utifrån en numerisk gradering 
(symtomskattningsskala). Symtomen bedömdes både utifrån intensitet och prevalens. 
En utvärdering gjordes varje månad under studieperioden. Denna baserades både på 
studiedeltagarnas antecknade symtomskattning, men också på en muntlig redogörelse 
som patienterna fick göra där de beskrev sina symtom. Symtomskattningsskalan delade 
upp yrselsymtomen i två olika kategorier; yrselattacker och rörelseyrsel. Dessa 
kategorier slogs senare ihop till en och samma kategori när analysen av resultatet skulle 
göras. Symtomskattningsskalan var graderad från noll till tre. Graderingens betydelse 
kan förenklat beskrivas på följande vis: noll = avsaknad av symtom medan högre 
värden indikerar svårare symtom med högre intensitet, fler attacker, längre duration 
per attack och större påverkan som leder till att patienten blir begränsad i vardagen.  
 
Efter den genomförda pilotstudien konstaterades att endast patienter med Menieres 
sjukdom av fluktuerande typ blev behjälpta av behandling med Hydroklortiazid. I den 
senare studien inkluderades därför bara patienter med Menieres sjukdom av 
fluktuerande typ. 30 patienter inkluderades i studien, men fyra av dessa hoppade av 
under studiens gång. Studieperioden var 14 månader lång och bestod av två fyra- 
månaders perioder då patienterna medicinerades och tre två- månaders perioder då 
patienterna inte fick någon behandling. Medicineringen bestod antingen av 
Hydoklortiazid eller placebo och dessa randomiserades till de 26 återstående 
patienterna. Antingen fick patienterna Hydroklortiazid under den första fyra- 
månaders perioden eller fick de det under den andra. Den andra två- månaders 
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perioden fungerade som en washout- period mellan de två behandlingsperioderna med 
Hydroklortiazid och placebo.  
 
Det slutgiltiga resultatet redovisas i tabell fem, där de numeriska värdena som erhölls 
från patienternas individuella symtomskattning användes i ett teckentest (Dixon- test). 
Testet innebar att summan av symtomskattningsvärdena från behandlingsperioden 
med placebo subtraherades med summan av symtomskattningsvärdena från 
behandlingsperioden med Hydroklortiazid. Detta resulterade antingen i ett positivt 
eller ett negativt värde. Ett positivt värde indikerade en positiv effekt av behandlingen 
medan ett negativt värde indikerade en negativ effekt. 
 
Resultat 
 
Resultatet som redovisas i tabell fem visar att Hydroklortiazid gav bättre effekt än 
placebo. Skillnaden i effekt mellan Hydroklortiazid och placebo var statistiskt 
signifikant (P = 0,010). I tabell sex visas ett exempel på hur en patient har bedömt sina 
symtom utifrån den givna symtomskattningsskalan.  
 
Tabell 5. Tabellen visar hur många patienter som fick ett positivt, negativt eller lika värde utifrån 
teckentestet som utfördes av insamlad symtomskattningsdata. (Tabellen är omarbetad efter en tabell 
från referens (12)) 
 

 
 
 
Tabell 6. Tabellen visar ett exempel på en patients symtomgradering enligt en symtomskattningskala för 
yrselsymtom (graderad från noll till tre) under en studieperiod på 14 månader. (Tabellen är omarbetad 
efter en tabell från referens (12)) 

 
  

Ingen 
behand

-ling 

 
Period I 
placebo 

 
Ingen 

behand
-ling 

 
Period II 

Hydroklor-
tiazid 

 
Ingen 

behand
-ling 

 
 

 
Månad: 

1 
 

2 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Diff 
I-II 

Yrsel 
(poäng): 

1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 +3 

 

 

4.5 Dexametason 
 

”Dexamethasone Inner Ear Perfusion by Intratympanic Injektion in Unilateral 
Meniere´s Disease: A Two-year Prospective, Placebo-Controlled, Double-blind, 
Randomized Trial”(13) 
 
Studien som redovisas i denna artikel är prospektiv, placebokontrollerad, dubbelblind 
och randomiserad. Studien är gjord i Mexico och publicerades i denna artikel år 2005. 
Syftet med studien var att undersöka effekten av Dexametason, injicerat intratympanalt 
hos patienter med unilateral Menieres sjukdom. Effekten undersöktes vid följande 
symtom; hörselförlust, tinnitus, tryckkänsla i örat och yrsel.  
 
24 patienter inkluderades i den två år långa studien. Sex av studiedeltagarna hoppade 
dock av under studiens gång. Interventionsgruppen bestod av elva patienter medan 

 Positivt Negativt ±0 P: 
Signifikant effekt 

av 
Hydrokloridtiazid: 

15 4 7 0,010 
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kontrollgruppen innehöll sju patienter. Studiedeltagarna skulle vara över 18 år, de 
skulle inte ha medicinerats med steroider tidigare och de skulle inte heller ha 
genomgått några operationer för behandling av sjukdomen. Patienterna skulle ha 
prövat men inte fått effekt av konventionella medicinska åtgärder så som minskat intag 
av salt och koffein samt medicinsk behandling med vasodilatorer och diuretika.  
 
Dexametasonlösning (4mg/ml) eller placebo injicerades intratympanalt i det drabbade 
örat en gång per dag i fem dagar. Efter behandlingen följdes patienterna under två år 
då de fick genomgå tester och fylla i frågeformulär för insamling av data till studien. 
Flera olika undersökningar gjordes för att bedöma effekten av Dexametason vid de 
olika symtomkategorierna; hörselförlust, tinnitus, tryckkänsla och yrsel. För att mäta 
effekten av Dexametason vid yrsel, delades patienterna in olika klasser beroende på hur 
svåra symtom de led av. Klassystemet var graderat från A till F och patienterna blev 
fördelade till dessa klasser beroende på hur svåra yrselsymtom de upplevde en månad, 
sex månader, tolv månader, 18 månader och 24 månader efter behandling. Klassernas 
betydelse visas i tabell sju. 
 

Tabell 7. Tabellen visar innebörden av varje klass. (Tabellen är omarbetad efter en tabell från referens 

(14)) 

 
Klass: Betydelse: 

 
A: 

 
Fullständig kontroll av yrsel 

 
B: 

 
Bra kontroll av yrsel 

 
C: 

 
Begränsad kontroll av yrsel 

 
D: 

 
Insignifikant kontroll av yrsel 

 
E: 

 
Dålig kontroll av yrsel 

 
F: 

Behov av sekundär behandling, måste därför 
avbryta behandlingen och hoppa av studien. 

 
Resultat 
 
Efter två års uppföljning nådde hela nio av elva personer klass A i interventionsgruppen 
jämfört med kontrollgruppen där endast fyra av sju personer nådde klass A. De två 
resterande patienterna i interventionsgruppen nådde klass B. En patient i 
kontrollgruppen hamnade i klass F vid den sista uppföljningen, 24 månader efter 
behandling. De två andra patienterna i kontrollgruppen nådde klass C. Det fanns en 
statistisk uppmätt signifikans; P < 0,001. 
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Tabell 8. Tabellen visar klassificeringen av patienterna i interventionsgruppen en, sex, tolv, 18 och 24 
månader efter behandling. (Tabellen är omarbetad efter en tabell från referens (13)) 

 
Patienter: 1 månad 6 månader 12 

månader 
18 

månader 
24 

månader 
1. A D A A A 
2. A A A A A 
3. E E E A A 
4. A B A B A 
5. A B A A A 
6. A A A A B 
7. A A A A A 
8. A A A A A 
9. A A A A A 

10. A A A A A 
11. C B B B B 

 
 
Tabell 9. Tabellen visar klassificeringen av patienterna i kontrollgruppen en, sex, tolv, 18 och 24 
månader efter behandling. (Tabellen är omarbetad efter en tabell från referens (13)) 

 
Patienter: 1 månad 6 månader 12 

månader 
18 

månader 
24 

månader 
1. A F - - - 
2. E C C C C 
3. D D B B A 
4. A E A A C 
5. E D A A A 
6. A B A A A 
7. E F - - - 
8. D C B C A 
9. A C E F - 

10. E C C E F 
11. B B B F - 

 
 

5. Diskussion 

Denna litteraturstudie är utformad efter de fem artiklar jag valde att inkludera i 
resultatet. I början av arbetet valde jag ut tio artiklar som skulle lägga grunden till detta 
arbete. Dessa skulle ingå i resultatet och jämförelser skulle göras mellan artiklarna med 
avseende på effekten av de fem olika behandlingsalternativen. Studieupplägget skiljde 
sig dock mellan de olika artiklarna vilket gjorde att resultaten blev svåra att jämföra. 
Därför valde jag att endast inkludera de fem artiklar som hade liknande design och 
upplägg i mitt arbete. 
 
Enligt resultatet från studierna hade alla fem läkemedel bättre effekt än placebo. 
Samtliga resultat var statistiskt signifikanta. Vilket av läkemedlen som har bäst effekt 
vid yrsel går dessvärre inte att avgöra då olika symtomskattningsskalor har använts i de 
olika studierna, samt att resultaten i studierna har redovisats på olika vis. Om man 
jämför de olika läkemedlens studieresultat med resultat från andra studier som har 
undersökt effekten av samma läkemedel, kan man konstatera att läkemedlens effekt 
även har visats vara gynnsamma i andra studier. Dock har väldigt få studier gjorts inom 
området vilket gör det svårt att hitta ytterligare studier att jämföra med. 
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Det finns endast en studie gjord på Meniere- patienter som behandlats med 
Latanoprost i databasen PubMed (9). Därför har jag inga studier att jämföra med, vad 
det gäller effekten av Latanoprost vid Menieres sjukdom.  
 
I en metaanalys som gjorts för att undersöka effekten av Gentamicin vid Menieres 
sjukdom har man samlat in och jämfört resultat från 15 olika studier som studerar 
effekten av Gentamicin. Studierna redovisar resultatet före och efter behandling. 
Patienterna som inkluderades i studien fick vara sina egna kontroller. Behandlingen 
med intratympanalt Gentamicin visades vara effektiv vid Menieres sjukdom enligt 
resultatet av denna metaanalys.  Författarna i översiktsartikeln hävdar dock att 
ytterligare studier behövs göras inom området (15). 
 
Vad det gäller studier som har undersökt effekten av Hydroklortiazid vid Menieres 
sjukdom, har jag endast lyckats hitta två sådana artiklar. Den studien som jag har valt 
att inkludera i mitt arbete och en studie där jag endast har tillgång till abstractet via 
PubMed. Jag har alltså inte tillgång till hela denna studie i fulltext. Denna studie 
undersöker dock inte effekten av ett läkemedel som endast innehåller Hydroklortiazid, 
utan detta läkemedel innehåller en kombination av Hydroklortiazid och Triameteren. 
Läkemedlet som undersöks i studien heter Dyazide och syftet med studien är att 
studera effekten av Dyazide vid behandling av Menieres sjukdom. Denna studie är en 
placebokontrollerad crossoverstudie med 33 studiedeltagare diagnostiserade med 
Menieres sjukdom. Enligt resultatet av denna studie bidrog Dyazide till en reduktion av 
de vestibulära symtomen hos de medverkande Meniere- patineterna (16).  
 
Jag lyckades egentligen bara hitta en studie som undersöker effekten av Betahistin 
jämfört med placebo vid Menieres sjukdom och det var denna jag inkluderade i mitt 
arbete. Det finns studier gjorda som jämför Betahistin med andra läkemedel vid 
Menieres sjukdom men jag har inte lyckats hitta fler artiklar som endast undersöker 
effekten av Betahistin. 
 
Det finns flera studier gjorda som undersöker effekten av Dexametason i kombination 
med dränering av den endolymfatiska säcken. Det finns färre studier som endast 
studerar effekten av Dexametason. Men jag har ändå lyckats hitta två studier som 
undersöker effekten av Dexametason vid Menieres sjukdom. Den ena studien valde jag 
att inkludera i mitt arbete. Den andra studien är prospektiv men ej 
placebokontrollerad. 17 patienter med Menieres sjukdom behandlades med 
Dexametason och följdes upp under ett år. Enligt resultatet från studien gav 
behandlingen ingen signifikant förbättring av yrseln, men man kunde ändå konstatera 
att det fanns en liten tendens till symtomreduktion (17). 
 
Enligt Mikael Karlberg, överläkare på Yrselcenter i Skåne, finns det goda evidens för att 
behandlingen med kortison (t.ex. Dexametason) har en gynnsam effekt vid sjukdomen 
och bidrar till att minska förekomsten av yrsel. Evidensen för att kortison även skulle 
ha en gynnsam effekt vid hörselnedsättning och tinnitus är dock begränsad. Han menar 
också att det finns vetenskaplig evidens för behandling med Gentamicin vid 
yrselattacker hos patienter med Menieres sjukdom. Karlberg hävdar dock att det inte 
finns några evidens för att Betahistin och diuretika skulle lindra symtomen vid 
Menieres sjukdom. Behandlingen med diuretika är billig och biverkningarna är få, 
därför används dessa läkemedel fortfarande av flera Meniere- patienter (5). 
 
När jag började mitt arbete sökte jag först efter översiktsartiklar som beskrev de 
behandlingsstrategier som finns vid Menieres sjukdom idag. Jag valde då att inrikta 
mig på den farmakologiska behandlingen vid Menieres sjukdom eftersom många av de 
artiklarna jag hittade dominerades av beskrivningar av de kirurgiska ingreppen eller 
beskrev både den farmakologiska och icke farmakologiska behandlingen. Jag lyckades 
dock inte hitta några artiklar med endast den farmakologiska behandlingen i fokus och 
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inte heller någon artikel som tog upp nya eller framtida farmakologiska behandlingar 
vid sjukdomen. Därför valde jag att ta upp detta i mitt arbete. 
  
Senare gjordes ytterligare en avgränsning. Jag valde då att endast inkludera artiklar 
som studerat effekten av läkemedlen vid ett visst symtom. Då jag upplever att yrsel 
verkar vara det mest utmärkande symtomet vid Menieres sjukdom, valde jag att inrikta 
mig på den farmakologiska behandlingen av yrsel. 
 
Något jag märkte tidigt under arbetet var att det inte har gjorts så mycket forskning 
inom ämnet vilket gjorde det svårt för mig att hitta lämpliga artiklar till arbetet. Det var 
svårt att hitta artiklar som studerat de läkemedel jag valt att undersöka och som 
dessutom hade samma upplägg och mätmetod i resultatet. Därför baseras detta arbete 
på väldigt få artiklar, endast en artikel per läkemedel, vilket gör resultatet mindre 
tillförlitligt.  
 
Vid artikelsökning använde jag mig endast av databasen PubMed, där jag hittade alla 
de artiklar jag valde att inkludera i arbetet. Om jag hade gjort artikelsökningar i flera 
databaser hade urvalet av lämpliga artiklar förmodligen varit större. Eftersom jag 
endast använde mig av en databas vid artikelsökning kan jag eventuellt ha gått miste 
om artiklar som kunde ha varit till nytta i mitt arbete. Något jag också hade kunnat 
göra annorlunda i min metod för insamling av artiklar är bestämmelsen av 
inklusionskriterier. Jag hade kunnat välja att begränsa mig till ett annat symtom, till en 
annan metod för symtommätning eller valt att inkludera studier med annan 
studiedesign. Men som sagt var jag mer intresserad av att inrikta mig på den 
farmakologiska behandlingen av yrsel, då detta symtom verkar vara det mest 
utmärkande vid Menieres sjukdom. Den vanligaste metoden för symtommätning av 
yrsel var utifrån symtomskattningsskalor där patienterna själva fick bedöma sina 
besvär, därav blev denna mätmetod ett av mina inklusionskriterier. Vad det gäller 
studiedesignen, ville jag inkludera studier där man kunde göra en tydlig jämförelse av 
effekten vid behandling och utan behandling. Då jag tycker att placebokontrollerade 
studier lämpar sig bäst när man ska göra en klinisk prövning och då dessa även tar 
hänsyn till den förväntade effekten som kan uppstå (placeboeffekten), valde jag att 
endast inkludera placebokontrollerade studier i mitt arbete. 
 
Det finns flera brister i studierna att diskutera men en brist som är gemensam för 
samtliga studier är storleken. Studiedeltagarna var väldigt få till antalet i alla fem 
studier. Detta gör att urvalet inte speglar populationen lika bra och bidrar till att 
studieresultatet blir mindre tillförlitligt samt mindre vetenskapligt. Två av studierna 
(Latanoprost och Betahistin) pågick även under en förhållandevis kort tidsperiod, vilket 
också bidrar till ett mindre tillförlitligt resultat (9,11). Studien som undersökte 
Latanoprost var dock en pilotstudie, vilket förklarar den korta studieperioden samt det 
ringa antalet deltagare på nio personer. Anledningen till att studiedeltagarna var så få i 
studierna överlag beror förmodligen på att sjukdomen är så ovanlig att det blir svårt att 
rekrytera ett större antal patienter.  
 
Något som varierar mellan studierna är de åldersbaserade inklussionskriterierna som 
bestämts för studiedeltagarna. De kvinnor och män som inkluderades i studien om 
Latanoprost var mellan 39 och 65 år gamla, medan det åldersbaserade 
inklusionskriteriet för studien med Betahistin var bestämt till under 70 år (9,11). I 
studien om Gentamicin har man beräknat medelvärdet av studiedeltagarnas ålder i 
varje grupp. Medelvärdet för kontrollgruppen var beräknat till 53 år medan 
medelvärdet för interventionsgruppen var beräknat till 55 år (10). När det gäller det 
ålderbaserade inklusionskriteriet för studien om Dexamateson så var detta bestämt till 
över 18 år. Denna studie hade ingen övre åldersgräns (13). I studien som undersöker 
effekten av Hydroklortiazid nämns inga åldersbaserade inklusionskriterier, där saknas 
uppgifter gällande studiedeltagarnas ålder helt och hållet (12).  
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Det vanligaste är att man drabbas av sjukdomen i medelåldern, d.v.s. någon gång 
mellan 40 och 60 års ålder (5). Att bestämma en så låg nedre åldersgräns som 18 år kan 
därför tyckas vara irrelevant då de flesta insjuknar i en betydligt högre ålder. Man kan 
möjligen ha valt att sätta en lägre åldersgräns för att försöka inkludera så många 
deltagare som möjligt till studien. Det finns förmodligen fall då patienter har insjuknat 
i en tidigare ålder, men detta är som sagt ovanligt.  
 
Att man har valt en övre gräns i studien om Betahistin är också intressant då även äldre 
personer, d.v.s. personer över medelåldern, kan insjukna (3). I studien om Latanoprost 
och Gentamicin nämns inga bestämda åldersbaserade inklusionskriterier, utan här har 
man endast förklarat i efterhand hur åldersfördelningen såg ut. I studien om 
Hydroklortiazid finns inga uppgifter på åldersfördelningen över huvud taget. Kanske 
valde man att inte ha några åldersbaserade inklusionskriterier just för att öka chansen 
till ett större antal studiedeltagare i dessa studier. 
 
Något jag märkte under sökandet efter artiklar var att det fanns väldigt få nygjorda 
studier på läkemedel vid Menieres sjukdom. Tre av de studier jag hittade var relativt 
nya. Två av dem publicerades år 2005 och den andra år 2008, men studierna som 
undersökte effekten av Hydroklortiazid och Betahistin publicerades år 1967 respektive 
1984 (11,12). Det fanns ett flertal studier gjorda som undersökte effekten av diuretika 
vid Menieres sjukdom, dock var alla dessa studier relativt gamla. I en översiktsartikel 
skriven av Burgess et al. ville man undersöka den terapeutiska effekten av diuretika vid 
Menieres sjukdom genom att gå tillbaka och samla in samt sammanfatta resultatet av 
redan gjorda studier. I resultatet är de olika studierna som hittades listade. Ingen av 
studierna är gjord efter 1990, utan dessa publicerades mellan år 1967 och 1989. 
Studierna hade flera brister, vilket gjorde att inga av dessa nådde de inklusionskriterier 
som bestämts (18). Vad det gäller studien som undersökte Betahistin så skiljde sig 
denna från de övriga inkluderade studierna. I denna studie undersökte man effekten av 
Betahistin hos patienter med olika typer av perifer vestibulär yrsel, alltså inkluderades 
inte bara patienter med Menieres sjukdom. 18 av de 24 studiedeltagarna var 
diagnostiserade med Menieres sjukdom medan de resterande patienterna led av andra 
former av yrsel (11). Det saknas även en del information som förklarar hur man har gått 
till väga i denna studie. Studien var av crossover- typ.  Den var tolv veckor lång och 
bestod av två behandlingsperioder som varade sex veckor vardera. Man får dock inte 
reda på om dessa perioder fortlöpte direkt efter varandra eller om man hade en 
washout- period mellan behandlingsperioderna. En washout- period är dock inte 
nödvändig i detta fall då halveringstiden av Betahistin är relativt kort (tre till fyra 
timmar) (19). Det saknas även värden som visar hur patienterna bedömde sina symtom 
innan studiens början. Man får ingen information om hur patienterna egentligen 
mådde innan behandling, utan man får endast reda på hur patienterna upplevde sina 
symtom under behandlingsperioden. I resultatet redovisas endast den totala 
symtomskattningen, man har alltså slagit ihop patienternas symtomskattning för hela 
behandlingsperioden. Man kan därför inte avgöra om patienternas symtom har 
reducerats eller förvärrats under behandlingsperioden (11). 
 
Tanken var från början att jag skulle jämföra effekten av de olika läkemedlen som kan 
användas för behandling av Menieres sjukdom. Detta för att se vilka läkemedel som är 
mest effektiva vid sjukdomen. Det var dock inte möjligt att göra denna jämförelse även 
om jag lyckats hitta studier med samma upplägg och design. Studierna skiljer sig 
nämligen åt vad det gäller resultatredovisning samt val av symtomskattningsskalor. Att 
man har redovisat resultaten på olika vis försvårar jämförelse av studierna.  
 
I studierna som undersöker effekten av Latanoprost och Gentamicin har man valt att 
redovisa hur varje patient har bedömt sina symtom utifrån en symtomskattningsskala. 
I studien som undersöker Latanoprost har man både visat symtomskattningen för 
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behandlingsperioden med placebo och för behandlingsperioden med Latanoprost. Man 
har redovisat den symtomskattning som patienterna fick till uppgift att göra under den 
totala behandlingsperioden på 30 dagar. I studien som undersökte Gentamicin har 
man istället valt att redovisa symtomskattningen för både placebo och interventionen 
före och efter behandling. Man har alltså inte uppmätt symtomen under hela 
behandlingsperioden som i studien med Latanoprost(9,10). Något som var negativt 
med studien som undersökte Latanoprost var att figuren som redovisar 
symtomskattningen är väldigt otydlig. Detta gör att risken för bias ökar, då jag var 
tvungen att gissa mig till värdena från figuren när jag skulle överföra dessa till min 
tabell.  
 
I studierna som undersöker effekten av Hydroklortiazid och Dexametason redovisas 
inte de värden som samlats in från symtomskattningen, utan här har man istället valt 
att omvandla dessa värden och redovisa resultatet på ett annat vis. I studien med 
Hydroklortiazid har man valt att göra ett teckentest på insamlad data och istället 
redovisa resultatet av teckentestet. I studien med Dexametason har man inte använt sig 
av något test, utan där har man istället omvandlat resultatet man fått från patienternas 
symtomskattning till olika klasser (A-F) (12,13). Om man istället hade redovisat de 
värden som först erhölls från patienternas symtomskattning i båda dessa studier, skulle 
de vara mer jämförbara med övriga studier.  
 
Något som var väldigt otydligt i studien med Dexametason var att man inte hade 
förklarat betydelsen av alla klasser. De hade endast förklarat betydelsen av klass A, B 
och F. Det var därför svårt att tolka resultatet. Jag lyckades dock hitta betydelsen av 
dessa klasser i en annan källa (14). 
  
I studien som undersöker Betahistin har man inte valt att göra om insamlad data på 
något vis. Där emot har man valt att endast redovisa de totala värdena utifrån den 
symtomskattning som patienterna har gjort. Man har både redovisat det totala värdet 
för kontrollgruppen och för interventionsgruppen (11). Detta möjliggör endast 
jämförelse av det totala värdet för kontrollgruppen med det totala värdet för 
interventionsgruppen under behandlingsperioden. Man kan inte jämföra 
symtomskattningen före och efter behandling. Detsamma gäller för studien med 
Dexametason, där första skattningen av symtomen gjordes en månad efter 
behandlingens början (13). 
 
Ett ytterligare problem som försvårar jämförelse mellan studierna är att man har 
använt sig av olika symtomskattningsskalor för bedömning av yrselsymtom. Något som 
dock var gemensamt för skalorna var att ett lågt värde stod för mildare symtom medan 
ett högre värde stod för svårare symtom. I studien som undersökte Latanoprost var 
skalan bestämd till noll till hundra (9), i studien som undersökte Gentamicin samt 
Hydroklortiazid var skalan bestämd till noll till tre (10,12) och i studien som undersökte 
Betahistin användes också en skala från noll till tre (11). I studien som undersökte 
Dexametason använde man sig av två olika frågeformulär med två olika 
symtomskattningsskalor som patienterna skulle fylla i. I det ena formuläret skulle man 
svara på 25 frågor. Patienterna kunde svara nej, vilket gav noll poäng, kanske, vilket 
gav två poäng och ja, vilket gav fyra poäng. Ju lägre poäng dest0 mildare symtom. I det 
andra formuläret skulle patienterna bedöma om, och i så fall hur mycket, deras 
problem med yrsel hade förbättras efter behandlingen. Skalan var graderad från noll till 
tio, där noll betydde att patienten inte hade upplevt någon förbättring och tio innebar 
att patienten upplevde 100 % förbättring. Det är dock väldigt oklart om och i så fall hur 
man har använt dessa värden och omvandlat dem till de olika symtomklasserna (A-F) 
(13). 
 
Mer forskning behövs göras inom området för att förbättra den farmakologiska 
behandlingen vid Menieres sjukdom. Fler studier behövs göras med bättre kvalitet, ett 
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större antal studiedeltagare samt längre studieperioder. Det behövs göras fler studier 
som mäter symtomen vid yrsel på samma vis och som använder sig av en 
standardiserad symtomskattningsskala för att möjliggöra och förbättra jämförelse 
mellan studierna.  
 
 

6. Slutsats 

De läkemedel som finns för behandling av yrsel vid Menieres sjukdom idag är 
Gentamicin, Betahistin, Diuretika och Dexametason. Dessa läkemedel kan tas för att 
minska uppkomst och intensitet av Meniereattacker. Läkemedlen har framförallt visats 
ge symtomlindring av yrsel. Det finns dock inte lika hög evidens för att de skulle ha 
effekt vid hörselnedsättning och tinnitus. Ett läkemedel som kan komma att användas 
som ny farmakologisk behandling i framtiden är Latanoprost, men ytterligare studier 
behövs göras angående effekt och säkerhet av läkemedlet vid Menieres sjukdom. 
 
Enligt resultatet från de fem studier som inkluderades i arbetet gav samtliga läkemedel 
bättre effekt än placebo vid behandling av yrsel hos patienter med Menieres sjukdom. 
Vilket läkemedel som har bäst effekt vid yrsel går dessvärre inte att avgöra utifrån dessa 
studier. 
 
Det behövs göras fler studier inom området, för att i framtiden kunna erbjuda patienter 
med Menieres sjukdom en så bra behandling som möjligt. Det som framförallt bör 
eftersträvas i nuläget är att göra fler studier som undersöker behandlingen med 
Latanoprost vid sjukdomen. Något man bör lägga fokus på inför framtida studier är att 
använda sig av liknande metoder vid symtommätning, att bestämma en standardiserad 
symtomskattningsskala för bedömning av yrselsymtom samt att sträva efter att göra 
större studier med fler studiedeltagare och längre studieperioder. 
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