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Aminoglykosider - ototoxicitet 

• Alla AG ototoxiska 

• Vissa störst effekt vestibulärt 

• Streptomycin, gentamycin och tobramycin 

• Gentamycin vid behandling av Mb Meniere 

• Vissa störst effekt cochleärt 

• Neomycin, kanamycin och amikasin 

• Skada efter dagar till veckor, oftast bilateralt 

• Hörselmässigt ofta först högfrekvensskada, 

sedan även lägre frekvenser 

 

MARKERINGSYTA FÖR BILDER 

När du gör egna slides, placera 

bilder och andra illustrationer 

inom dessa fält. Titta gärna i 

”baspresentationen” för 

exempel på hur placeringen kan 

göras. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KNPVJjYbMd_7MM&tbnid=kCj59-Y88Ix-bM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.medchemblog.blogspot.com%2F2010%2F01%2Freawakening-of-human-theta-defensins.html&ei=DdlrUYznMaan4AS8mYDoDg&psig=AFQjCNG5j2LT72a5bZbqs_ZbTKLKfHOiiA&ust=1366108814219968
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Ototoxicitet 

• Efter 5-7dgrs behandling hörselmässigt i 

~20%, balans c:a 15%.  

• Fler fångas om man använder 

högfrekvensaudiometri (en studie med 47% 

hörselpåverkan). 

• Incidensen av biverkningar ökar med längd 

på exponering och antal behandlingstillfällen 

(ex vis för cystisk fibros-patienter). 

• Tuberkulosbehandling      ototoxiska effekter 

sällsynta i början, finns i mycket hög andel 

efter behandling under 6-12 månader.  
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Skademekanismer 

• AG in i hårceller  

• Desorganisation av stereocilierna 

• sedan apoptotisk celldöd 

• Ökad bildning av fria radikaler 

• Påverkan cellmembraner 

• Enzympåverkan 

• Påverkade jonkanaler och receptorer 

 

MARKERINGSYTA FÖR BILDER 

När du gör egna slides, placera 

bilder och andra illustrationer 

inom dessa fält. Titta gärna i 

”baspresentationen” för 

exempel på hur placeringen kan 

göras. 
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Djurexperimentellt 

• Andelen fall med biverkningar ökar med 

koncentration av AG, doseringsfrekvens och 

behandlingslängd 

• Svårare att se ett sådant tydligt samband i 

kliniken. 

• Smalare ”range” i dosering, andra faktorer 

(individuella riskfaktorer, genetik, andra 

sjukdomar), detektera dos/responssamband? 
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Patologi  

humana preparat 
• Vestibulärt: båda typer av stereocilier 

påverkas i cristae ampullares. Skada på 

sensoriskt epitel i utrikulus och sacculus. 

Vestibulära ganglia verkar inte påverkas.  

• Cochleor :  Först yttre hårceller, sedan vid 

svår skada även inre hårceller. Även 

degeneration av nervfibrer och stödjeceller 

brukar följa hårcellsskadorna.  
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Genetiskt ökad känslighet för 

AG 
• Mitokondrier, 12S rRNA 

• Vanligast 1555A>G (inom EU beräknas 1:500 

ha mutationen), men även 1494C>T 

• Humana mitochondriella ribosomer mera 

bakterielika 

• förändrar bindningsstället för AG. 

• Påverkan cochlean (stria vascularis), inte 

vestibulärt eller njurar 

• Störst skador patienter <10 år 

• Mutationer i 12S rRNA svarar för 17-33% av 

fallen med AG ototoxicitet. 

• Skada kan uppstå redan efter en injektion 

 

 

MARKERINGSYTA FÖR BILDER 

När du gör egna slides, placera 

bilder och andra illustrationer 

inom dessa fält. Titta gärna i 

”baspresentationen” för 

exempel på hur placeringen kan 

göras. 
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8 

Skydd 

• Antioxidanter 

• ASA provas som skydd vid AG-behandling 

(kelatbindning av järn, även 

antioxidanteffekter).  

• Även acetylcystein har provats liksom vitamin E 

och C (antioxidanter).  

• Tyvärr finns AG kvar under lång tid i 

hårcellerna, långvarig behandling krävs.   

• Antioxidanterna verkar ge ett delskydd, 

långtidseffekter ännu inte tillräckligt studerade.  

• Även försök med neurotropa faktorer 

(sannolikt har AG även effekter på nervtrådar 

i hörselnerven).  

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=11y8ANiQHS6v4M&tbnid=yexQLhGA7DdldM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.zwitserseapotheek.be%2Fwebshop%2Fen%2Fself-care-354%2Fcold-cough-356%2Fdeep-seated-cough-364%2Facetylcysteine-600mg-eg-30-tabs-1286293.html&ei=ZedrUcm5JoSk4ASPo4C4Dw&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNHFzRVxNic3JN5aOtQGcg5CJQAOZw&ust=1366112486268356
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Monitorering 

• Baseline : tonaudiogram, HFA, OAE 

• Anamnes : nedsatt hörsel ? tinnitus ? 

balanspåverkan ? 

• Följa var/varannan vecka samt några 

månader efter avslutad behandling 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=311PgiNk0g9gtM&tbnid=WzR3QUGou3fXqM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fispub.com%2Fjournal%2Fthe-internet-journal-of-otorhinolaryngology%2Fvolume-10-number-2%2Fearly-detection-of-noise-induced-hearing-loss-by-using-ultra-high-frequency-audiometry.html&ei=2A9sUZvDFvSM4gT2g4DwDw&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNHUv-iIcYQzJ0yFuODc083oVDf8DA&ust=1366122840751349
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