Effekten av plugging som behandling av
Superior Canal Dehiscence Syndrome
En systematisk litteraturstudie

The effect of plugging as treatment of Superior
Canal Dehiscence Syndrome
A systematic review

Författare: Carolina Berg och My Eklundh

Vårterminen 2018
Examensarbete: Grundnivå 15 högskolepoäng
Huvudområde: Hörselvetenskap, Audionomprogrammet
Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet.
Handledare: Marie Öberg, Docent, Örebro Universitet.
Examinator: Peter Czigler, Universitetslektor, Örebro Universitet

Abstrakt
Bakgrund:
Superior canal dehiscence syndrome (SCDS) är en avsaknad, eller förtunning, av ben där
etiologin är av okänd karaktär. Prevalensen visar på att fler har en förtunning av ben än en
avsaknad av ben. Vid diagnostisering av patienter med SCDS används bland annat vestibularevoked myogenic potentials (VEMP) vilket visar på lägre trösklar än normalt. För att lindra
symptomen vid SCDS finns det kirurgiska ingreppet plugging, som kan genomföras via två
olika tillvägagångssätt, middle cranial fossa (MCF) och transmastoid.
Syfte:
Syftet med studien är att undersöka effekten av plugging som behandling av Superior canal
dehiscence syndrome.
Metod:
En systematisk litteraturstudie genomfördes där åtta artiklar ansågs vara relevanta.
Litteraturstudien genomfördes av två författare i starkt samarbete.
Resultat:
Vid undersökning av cervical vestibular-evoked myogenic potentials (cVEMP) låg trösklarna
preoperativt plugging på ett ungefärligt medelvärde på 65 dB medan det postoperativt låg på
ett ungefärligt medelvärde på 85 dB. Det visade en förbättring av trösklarna hos
studiepopulationen. I några fall hade det även skett en normalisering. Resultatet för cVEMP
postoperativt visade heller ingen större skillnad mellan tillvägagångssätten.
Slutsats:
Fast än resultatet visar på en förbättring av trösklarna vid cVEMP kan inga säkra slutsatser
dras då det finns osäkerheter i de inkluderade artiklarna. Det går heller inte att säga om det
finns någon skillnad av resultatet för cVEMP mellan tillvägagångssätten. Det behövs fler
studier som undersöker effekten av plugging, genom att använda cVEMP som effektmått, för
att kunna säga om trösklarna alltid förbättras och i så fall med hur mycket. Det hade även
behövts fler studier med större studiepopulationer för att resultatet ska vara tillförlitligt, vilket
är en problematik då SCDS är ett ovanligt syndrom.

Abstract
Background:
Superior canal dehiscence syndrome (SCDS) is a lack of, or thinning of, bone where etiology
is unknown. Prevalence indicates that more people have a thinning of bone rather than a lack
of bone. In diagnosing patients with SCDS one of the commonly used methods is the
vestibular-evoked myogenic potentials (VEMP) which shows lower thresholds than normal.
To relieve the symptoms of SCDS, there is a surgical procedure called plugging that can be
performed through two different approaches, middle cranial fossa (MCF) and transmastoid.
Aim:
The purpose of the study is to investigate the effect of plugging as treatment of Superior
canal dehiscence syndrome.
Methods:
A systematic review was performed where eight articles were deemed relevant. The review
was conducted by two authors in strong cooperation.
Results:
In the study of cervical vestibular-evoked myogenic potentials (cVEMP) the thresholds were
preoperatively plugging at an approximate mean of 65 dB while postoperatively the
thresholds were at an approximate mean of 85 dB. This showed an improvement in the
thresholds of the study population. In some cases there had also been a normalization.
Postoperatively the result for cVEMP dosen’t show any major difference between the
approaches.
Conclusions:
Although the result shows a clear improvement in the cVEMP, no sure conclusions can be
drawn as there are uncertainties in the included articles. It is also impossible to say if there is
any difference between the cVEMP results between the approaches. More studies are needed
to investigate the effect of plugging, using cVEMP as an endpoint, to say if the thresholds are
always improved and, if so, how much. More studies, that would have to be conducted with
larger study populations, are needed in order to ensure a reliable result, which is a problem as
SCDS is an unusual syndrome.

Förord
Ett stort tack till vår handledare Marie Öberg för värdefulla tips och synpunkter, vägledning
och kommentarer.
Vi vill även rikta ett tack till bibliotekarien Ulrika Johansson vid Örebro Universitet för
värdefull hjälp om allt kring sökning av data.
Stort tack!

Foreword
A big thank you to our supervisor Marie Öberg for valuable tips and suggestions, guidance
and comments.
We would also like to extend a thank you to librarian Ulrika Johansson at Örebro University
for valuable help in everything about searching for data.
Thanks!

Arbetsfördelning
Arbetet har fördelats lika mellan författarna som har haft ett nära samarbete genom hela
arbetets gång.

Förkortningar
CT
cVEMP
dB
dB HL
dB nHL
dB SPL
DHI
ECoG
EMG
Hz
MCF
oVEMP
SBU
SCDS
SCM
SDS
SSCD
VEMP
VOG
VOR

- Datortomografi
- Cervical Vestibular-Evoked Myogenic Potential
- Decibel
- Decibel Hearing Level
- Decibel normal Hearing Level
- Decibel Sound Pressure Level
- Dizziness Handicap Inventory
- Elektrokokleografi
- Electromyograms
- Hertz
- Middle Cranial Fossa
- Ocular Vestibular- Evoked Myogenic Potential
- Statens beredning för medicinsk utvärdering
- Superior Canal Dehiscence Syndrome
- Sternocleidomastoid muskeln
- Speech Discrimination Scores
- Superior Semicircular Canal Dehiscence
- Vestibular-Evoked Myogenic Potential
- Video-okulografi
- Vestibulookulära reflexen

Begrepp
Asymptomatisk - Att inte ha några symtom fast man har en sjukdom eller infektion.
Bilateral
- Tvåsidig, om en person har en bilateral hörselnedsättning innebär det att
personen har en hörselnedsättning på båda öronen.
dB
- För en logaritmisk skala är detta en enhet där förhållandet mellan två
fysikaliska värden beskrivs.
dB HL
- Ett mått som används på ett audiogram vid rena toner. Nollreferensen för
dB HL varierar mellan frekvenserna då människor har mer känslig hörsel
vid vissa frekvenser.
dB nHL
- Ett mått på intensiteten för klick som motsvarar dB HL.
dB SPL
- Ett fysikaliskt mått på styrkan av ett ljud där ljudnivån anges i förhållande
till ljudtrycket.
Fluktuerande
- Att hörselnedsättningen antingen förbättras eller förvärras över tid.
Hz
- Ett mått på antalet svängningar per sekund för en ljudvåg, används vid
mätning av frekvens.
Invasiv
- Ett kirurgiskt ingrepp som via ett stick eller snitt tränger in genom huden.
Ipsilateralt
- På samma sida, skeende som är relaterat till samma sida.
Kontralateral
- På motsatta sida, skeendet är relaterat till den motsatta sidan.
Progressiv
- Att hörselnedsättningen förvärras över tid.
Unilateral
- Ensidig, om en person har en unilateral hörselnedsättning innebär det att
personen har en hörselnedsättning på ett öra.
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Inledning
Superior canal dehiscence syndrome (SCDS), eller takfönstersyndrom, är ett syndrom som innebär att
den övre båggången av balansorganet har ett hål. Öppningen beror på att det inte finns någon
bentäckning där. Ungefär 0,7 % av den allmänna befolkningen har en avsaknad av ben och 1,3 % föds
med tunnare ben. Patienter med svåra symtom kan bli hjälpta av att gå igenom det kirurgiska
ingreppet plugging. Vestibular-evoked myogenic potentials (VEMP) är en metod vid diagnostisering
av SCDS och för att se om någon förändring skett efter plugging. Då etiologin bakom SCDS
fortfarande är okänd, och få drabbas, krävs det mer forskning kring effekten av plugging som kan ses
via cVEMP.

Plugging kan utföras via två olika tillvägagångssätt: Middle cranial fossa (MCF) och
transmastoid. Fast än plugging, via MCF och transmastoid, i tidigare forskning visat positiva
resultat, kan inga säkra slutsatser dras angående om det finns någon skillnad postoperativt på
resultatet av cVEMP mellan tillvägagångssätten då det krävs mer utredning.
Inriktningen för den här systematiska litteraturstudien är något som valdes då SCDS
inte är ett så känt syndrom. Det behövs mer kunskap kring syndromet för att alla inblandade
professioner, som till exempel audionomer, ska kunna göra en korrekt diagnostisering samt
ge det stöd och den hjälp som krävs.

1. Bakgrund
1.1 Innerörat
Innerörat har två system: hörselorganet och vestibularisorganet vilka är funktionellt
oberoende av varandra. De två systemen ligger precis bredvid varandra och är väl skyddade
av temporalbenet. Vestibularisorganet liknar en labyrint, den har håligheter med kanaler som
är fyllda med vätska och sinnesorganet balans finns lokaliserat där (Jauhiainen et al., 2007).
Vestibularisorganet är kroppens balansorgan och består utav fem olika delar där tre av
de är båggångar och två är hinnsäckar, se figur 1.1 (Jauhiainen et al., 2007). De tre
båggångarna går under namnen superior, lateral och posterior och de två hinnsäckarna går
under namnen utriculus och sacculus (Roeser, Valente & Hosford-Dunn, 2007).
Båggångarnas funktion är att registrera de rotatoriska rörelserna som sker, till exempel när
huvudet vrids åt olika håll. Funktionen för hinnsäckarna är att registrera linjära rörelser, det
vill säga de horisontella och vertikala rörelserna huvudet utför (Jauhiainen et al., 2007).
Vestibulariorganet omges av vätskan perilymfa och innehåller vätskan endolymfa.
Vestibularisorganet innehåller även sinnesceller som är mycket känsliga för rotatoriska
rörelser. Sinnesceller går även under namnet hårceller. Hårceller består av cellkroppar och
buntar av sinneshår vilka befinner sig i endolymfan. Varje båggång har en så kallad ampull
vid sin ände som sitter ihop med utriculus, se figur 1.1. Ampullerna med de svarta
hålrummen är den ampullerade sidan och den andra sidan är den icke-ampullerade. I
ampullerna finns flera tusen sinnesceller och sinneshår vilka är placerade på en upphöjning
som kallas crista ampullaris, se figur 1.2. I den här upphöjning finns en geléaktig textur
kallad cupula, se figur 1.2, och vid rotatoriska rörelser förflyttas den något i endolymfan. När
cupulan sätts i rörelse börjar även sinneshåren att röra sig vilket stimulerar hårcellerna och
eftersom de tre båggångarna befinner sig i tre olika plan kan alla huvudets rörelser
registreras. Hinnsäckarna ska registrera linjära rörelser och sinneshåren omges där av en
geléaktig struktur kallat otolitmembranet. När otolitmembranet sätts i rörelse påverkas
sinneshåren och riktningen av rörelsen registreras (Jauhiainen et al., 2007).
Det är av stor vikt att det inte finns några eventuella störningar i rörelsen av
endolymfan och perilymfan då det kan skapa störningar för hårcellerna i ampullerna. Det kan
leda till funktionsnedsättning av balansen i form av yrsel (Jauhiainen et al., 2007).
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Figur 1.1 Balansorganet med de fem olika delarna (Anniko, 2012 [Bild 1.2 C], med tillstånd
av Tomas Widlund på Typoform via mailkonversation 15 maj 2018)

Figur 1.2 Crista ampullaris med sinnesceller och sinneshår (Anniko, 2012 [Bild 1.10], med
tillstånd av Tomas Widlund på Typoform via mailkonversation 15 maj 2018)
1.2 Superior canal dehiscence syndrome
SCDS är definitionen på förtunning, eller avsaknad, av ben vid den övre båggången som är
placerad vid hjärnhinnan dura mater av MCF (Gianoli, 2013). Syndromet var först beskrivet
av Minor, Solomon, Zinreich & Zee (1998). SCDS är orsaken till många olika symptom i
2

innerörat, till exempel Tullios fenomen, vilket är yrsel framkallad av tryck. Andra symptom
är exempelvis lock för örat, autofoni (vilket innebär att de egna kroppsljuden hörs),
ledningshinder som liknar otoskleros och fluktuerande eller progressiv sensorineural
hörselnedsättning. SCDS har tidigare varit känd för att vara ett asymtomatiskt syndrom och
det har även förekommit att patienter blivit feldiagnostiserade med att ha otoskleros, tuba
aperta, fistlar i mellanörat eller Ménière’s sjukdom. För att korrekt diagnostisera SCDS krävs
en hög misstanke om syndromet, fynd vid fysiska tester, laboratoriska tester och en
högupplöst datortomografi (CT) som bekräftar det. För att lindra symptomen av SCDS finns
bland annat plugging som behandlingsmetod (Gianoli, 2013).
1.3 Historia och etiologi
Minor et al. (1998) beskrev symptom och fynd från åtta patienter från vilka de kunde
definiera syndromet som ett resultat av avsaknad av ben på den övre båggången. Patienterna
genomgick därefter antingen plugging eller annan kirurgi, vilket gav en förbättring av de
preoperativa symtomen. I en senare, uppdaterad forskning (Minor, 2000) undersöktes 17
patienter med SCDS där det visade sig att de hade avsaknad av ben på den övre båggången.
Symptomen patienterna upplevde var yrsel som framkallades av tryck eller ljud, nystagmus,
ledningshinder, lock för örat samt autofoni (ibid.). Namnet SCDS sågs från början som ett
samlingsnamn för de unika symtomen, ihop med en förtunning, eller avsaknad, av ben vid
den övre båggången (Ward, Carey & Minor, 2017).
Länge har det funnits framkallad yrsel eller obalans av ljud hos många olika patienter
(Ward et al., 2017). Den här förtunningen, eller avsaknaden, av ben skapar ett så kallat tredje
fönster i innerörat. Fönstret gör att det skapas en annorlunda rörelse av endolymfan vilket
resulterar i ett avvisande av cupulan. När det händer skapas ett övertryck i hörselgången,
vilket kan efterlikna det som händer vid en Valsalva-manöver. På grund av den avvisningen
sker en ökning av hastigheten hos allt som går ut från balans- och hörselnerven vilket ger
nystagmus, riktad bort från det drabbade örat. Icke-normaliteter hos balansorganet, yrsel som
är ljudframkallat går under namnet Tullios fenomen och yrsel som är tryckframkallat går
under namnet Henneberts tecken (Minor, 2000). I studien av Minor et al. (1998) observerades
åtta patienter vilka hade nystagmus i planet ipsilateralt med den övre båggången i det skadade
örat när det skedde förändringar av tryck eller ljud. Det togs även högupplösta CT-bilder
vilka avslöjade själva förtunningen, eller avsaknaden, av ben.
Patofysiologin som är bakomliggande för SCDS säger att det finns ett tredje fönster
utöver det ovala och runda fönstret (Minor et al., 1998). På grund av att ett tredje fönster
finns är funktionen av innerörat förändrad (Rosowski, Songer, Nakajima, Brinsko &
Merchant, 2004). Den akustiska stimulansen skapar en resande våg mot fönstret, vilket
skapar en distorsion av ljuduppfattningen som vidare framkallar Tullios fenomen eller
Henneberts tecken (ibid.). Etiologin bakom SCDS är fortfarande lite av ett mysterium; det
finns många teorier för syndromet, men ingen som hittills blivit bevisad (Ward et al., 2017).
Carey, Minor & Nager (2000) studerade under mikroskop temporalbenet från 596
testpersoner, som de randomiserat samlade in från obduktioner, för att försöka ta reda på
prevalensen hos den allmänna befolkningen. Utifrån den forskningen kunde Carey et al.
(2000) se att runt 0,7 % av den allmänna befolkningen hade en avsaknad av ben och runt
1,3% hade en förtunning av ben.
Fast än det finns studier som tittat på just prevalensen av SCDS är det bara en
ungefärlig siffra och den exakta prevalensen kan ej anges (Ward et al., 2017).
1.4 Symptom
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SCDS är ett syndrom som för med sig symtom av vestibulär och auditiv form. Några av de
vanligaste symtomen är hyperacusis, autofoni, pulserande tinnitus, lockkänsla och Tullios
fenomen och Henneberts tecken. Autofoni är ett symtom där kroppsljud hörs, till exempel när
man rör på ögonen (Minor, 2000, 2005). Även kronisk obalans och ”brain fog”, så kallad
hjärndimma, förekommer hos patienter med SCDS (Bigelow & Agrawal, 2015). Att ha tuba
aperta är heller inte ovanligt hos patienter med SCDS vilket kan ge autofoni, pulserande
tinnitus och förvrängning av röster (Poe, 2007). I vissa fall uppkommer även migrän (Ward et
al., 2017). Migrän är idag något som är vanligt förekommande hos en person och för någon
som har SCDS kan det vara så att syndromet fungerar som en utlösare, inte att migrän i sig är
ett symtom av SCDS (ibid.). I många fall av SCDS har även patienter en hörselnedsättning i
form av ett ledningshinder, vilket kan feldiagnostiseras som otoskleros (Merchant &
Rosowski, 2008).
1.5 Diagnostik
För att diagnostisera syndromet genomgår patienten en klinisk undersökning och olika tester
där det söks efter icke-normala fysiologiska fynd samt avvikande resultat (Minor et al., 1998;
Ward et al., 2017). En klinisk undersökning med olika tester innebär att patienten observeras
via Frenzelglasögon eller video-okulografi (VOG) (Minor, 2000) eller att patienten utför
valsalvamanövern (Minor et al., 1998; Minor, 2005). Det kan även innebära att patienten går
igenom ett audiologiskt test i form av tonaudiometri (Minor, 2000) och impedansaudiometri
(Merchant & Rosowski, 2008; Minor, 2000; Gianoli, 2013), går igenom VEMP, får den
vestibulookulära reflexen (VOR) testad (Hultcrantz et al., 2012; Minor, 2005), går igenom en
elektrokokleografi (ECoG) (Santarelli & Arslan, 2015; Ward et al., 2017) och som en
säkerställning en datortomografi (CT) (Carey et al., 2000).
1.5.1 Vestibular- Evoked Myogenic Potentials
VEMP, som är ett reflextest, mäter sammandragningar i hals- och ögonmuskler. I örat som
inte har SCDS visas funktionen hos sacculus (cervical VEMP) och utricculus (ocular VEMP)
(Curthoys, 2012). Testet går ut på att akustiskt stimulera örat, vilket producerar korta latenta
electromyograms (EMG), som registreras via ytelektroder vilket är VEMP (Hale, Trahan &
Parent-Buck, 2015).
cVEMP är en hämmande ipsilateral reflex-väg, som går från sacculus till
sternocleidomastoid muskeln (SCM) vilken är en muskel belägen i halsen (Janky, Nguyen,
Welgampola, Zuniga & Carey, 2013; Minor, 2005). Sacculus svarar på ljud och när örat
utsätts för ljudstimuli hämmas muskelaktiviteten i SCM (Hale et al., 2015; Minor, 2005). Det
sker då en sammandragning som via EMG’s kan mätas upp vilket ger möjligheten att bedöma
sacculus (ibid.).
Reflexen man får fram avläses via elektroder; vid cVEMP placeras en elektrod på
SCM, en jordad elektrod i pannan och en sista elektrod mellan nyckelbenen på halsen (Janky
et al., 2013).
På grund av att SCDS existerar skapas en väg där det till balansorganet sker en lägre
impedans vid överföring av tryck och akustisk energi (Janky et al., 2013; Minor, 2005). Vid
SCDS visar VEMP ofta onormala svar då örat som har syndromet är känslig för stimuli av
ljud eller vibrerande form som då används vid VEMP (Minor, 2005; Streubel, Cremer, Carey,
Weg & Minor, 2009). Det leder till att patienter med syndromet har lägre trösklar vid VEMP
vid ett hörbart klickljud eller kort tonavbrott och en förhöjd amplitud (ibid.). VEMP är därför
ett väldigt bra komplement för diagnostisering av SCDS (Ward et al., 2017).
1.5.2 Diagnostisk genomgång
4

Att kunna diagnostisera SCDS är baserat på en sammanställning av de högupplösta CTbilderna, symptomen patienten upplever samt bevisen från de olika testerna (Ward et al.,
2017).
1.6 Kirurgiska ingrepp
De kirurgiska ingreppen är syftade till att tas i beaktande om patienten upplever signifikanta
symptombesvär som inte kan lindras med tillgänglig vård. De kirurgiska alternativen för att
reparera SCDS inkluderar ingreppen resurfacing, capping och plugging (Gianoli, 2013).
Målet med ingreppen är att eliminera all påverkan SCDS har på olika fysiologiska system
(Ward et al., 2017).
1.6.1 Plugging
Tekniken som används vid plugging är att blockera båggången med benpaté, som formas
efter storleken på det tredje fönstret, för att fylla avsaknaden eller förtunningen av ben
(Gioacchini et al., 2015; Minor, 2000; Mueller, Vibert, Haeusler, Raabe & Caversaccio,
2014). Benpaté är en blandning av benstoft och fibrogent tätningsmedel (Minor, 2000;
Mueller et al., 2014).
1.6.2 Transmastoid
Reparation av SCDS via plugging kan utföras på två olika sätt, antingen via MCF eller
transmastoid (Gianoli, 2013; Mueller et al., 2014). Det mer attraktiva tillvägagångssättet är
transmastoid då det inte kräver någon indragning av temporalbenet; många kirurger föredrar
ingreppet då det är mindre invasivt (Gianoli, 2013; Hagr, 2010; Mueller et al., 2014). Vid
transmastoid utförs en mastoidektomi där man öppnar upp mastoidbenet bakom örat, för att
synliggöra den övre båggången vid sin främre del, vilket gör en reparation möjlig (Gianoli,
2013). Det öppnas upp gränser i benet precis vid båggångarnas ena ände som är en
ampullerad sida och vid andra änden som inte är en ampullerad sida. Via den här mindre
öppningen blockeras sedan avsaknaden, eller förtunningen, av ben (Gioacchini et al., 2015;
Mueller et al., 2014).
1.6.3 Middle cranial fossa
Tillvägagångssättet MCF är mer vanligt, och ger en direkt synlighet över SCDS, men det är
även ett mer invasivt ingrepp. Vid MCF öppnas den mellersta delen på sidan av skallen upp
och försiktigt görs en indragning av temporalbenet, för att inte skapa något oönskat sug eller
annat som kan förvärra SCDS (Gioacchini et al., 2015). När det är gjort lokaliseras och
repareras syndromet (Gianoli, 2013; Gioacchini et al., 2015). Benpatén pressas sedan genom
öppningen in till båggången med en förtunning, eller avsaknad, av ben för att blockeras
(Gioacchini et al., 2015; Mueller et al., 2014).

2. Syfte
Syftet med studien är att undersöka effekten av plugging som behandling av Superior canal
dehiscence syndrome.
2.1 Frågeställning
Frågeställningen som formulerades är:
 Sker det en förbättring av trösklarna för cervical vestibular-evoked myogenic
potentials efter plugging?
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Finns det någon skillnad på resultatet av cervical vestibular-evoked myogenic
potentials mellan tillvägagångssätten middle cranial fossa och transmastoid?

3. Metod
Metoden som används i den här studie är en systematisk litteraturstudie. Att använda den
metoden är enligt Staten beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014) ett bra sätt att få
en tydlig översikt av forskningsområdet som ska undersökas.
3.1 Problemformulering
Som ett första steg görs en definition av en klinisk fråga utifrån PICO-systemet, se tabell 3.1
(SBU, 2014; Wong & Hickson, 2012). PICO-systemet rekommenderas enligt SBU och Wong
& Hickson för att få en struktur över sin forskningsfråga. PICO-systemet består av fyra delar
som leder fram till den slutliga kliniska frågan (Wong & Hickson, 2012). Wong & Hickson
skriver att P ska innehålla population/deltagare/problem som studien riktar sig till, I ska
innehålla det studien ska undersöka, C ska innehålla vad studien jämförs med och O ska
innehålla hur resultatet ska mätas upp. När alla delarna har besvarats kan en slutlig klinisk
fråga tas fram, se tabell 3.1.
Varför det här ämnet valdes för den här studien var på grund av att syndromet SCDS
inte är så välkänt och det behövs mer kunskap för professionen audionom som då är en del av
diagnostiseringen av de patienterna. Det behövs mer kunskap för att de patienter med
syndromet ska få det stöd och den hjälp de behöver och det gäller för alla professioner de
kommer att bemöta, där en av professionerna utgörs av audionomer.
Tabell 3.1 Frågeställningens olika delar
Population/deltagare/
Problem
Vuxna personer, både kvinnor
och män, som har gått igenom
plugging som behandling av
SCDS där cVEMP används för
att se effekten.

Intervention
(inblandning)
Sker det en
förbättring av
trösklarna för
cVEMP efter
plugging och skiljer
sig resultatet för
cVEMP mellan
MCF och
transmastoid.

Jämförelse
Skiljer sig
resultatet för
cVEMP mellan
MCF och
transmastoid.

Effektmått/
resultat
Måttet är
förbättring av
trösklarna för
cVEMP.

Slutlig klinisk fråga
Att undersöka effekten
av plugging som
behandling av SCDS.

3.2 Testsökning
När ett projekt har blivit godkänt ska en testsökning genomföras för att se över hur artiklar
som är relevanta för ämnet till exempel är indexerade, vilka termer som återkommer i olika
abstrakter och titlar, om frågeställningen är tillräckligt specificerad och hur stora sökträffarna
tycks bli (SBU, 2014). För den här studien gjordes testsökningen i databasen PubMed. Där
användes sökorden Superior Canal Dehiscence Syndrome, Superior Canal Dehiscence och
takfönster. Sökorden kombinerades med booleska operatoren OR och av det skapades ett
block som sedan kombinerades med treatment via booleska operatorn AND. Inklusionerna
för testsökningen är att artiklarna ska vara publicerade mellan 2008–2018 och att de ska vara
skrivna på engelska. Testsökningen för den här studien genomfördes den 28 januari 2018.
Under testsökning hittades artiklar som behandlade de olika kirurgiska ingreppen
plugging, capping och resurfacing vid SCDS och utifrån det gjordes ett syfte med en bredare
inriktning. Vid genomgång av artiklarnas titlar under testsökningen uppmärksammades
bristen av artiklar som behandlar resurfacing och capping, därmed togs ett beslut om att
studien skulle fokusera på plugging med de två tillvägagångssätten MCF och Transmastoid.
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Testsökningen resulterade inte i så många träffar vilket var förväntat med tanke på det
valda ämnet och syftet för studien. Här bestämdes det att huvudsökningen skulle ske på ett
bredare sätt för att eventuellt öka mängden relevanta artiklar. När artiklarna granskades
visade de samma eller liknanden ord i titlarna som till exempel Superior Canal Dehiscence
Syndrome och Superior Canal Dehiscence. Vid granskningen upptäcktes det att sökordet
takfönster inte gav några träffar men att en del artiklar använt sig av termen third window.
I huvudsökningen användes blocksökning där ena blocket var för syndromet och det
andra blocket för behandling, för att sökningen skulle ske på ett bredare sätt. För att
kombinera olika sökord användes de booleska operatorerna med AND, OR och NOT (SBU,
2014). Varje term i vartdera blocket kombinerades med booleska operatorn OR och de två
blocken kombinerades sedan med booleska operatorn AND. Eventuella artiklar som inte var
relevanta även fast block var gjorda planeras att sållas bort manuellt.
3.3 Huvudsökning
I den här delen tas det upp om vilka inklusions- och exklusionskriterier som är satta, i vilka
databaser som sökningen har skett i och de sökord som användes i sökningarna. Sökningarna
i PubMed, CINAHL och Scopus genomfördes 6 och 8 februari 2018.
3.3.1 Inklusions- och exklusionskriterier
De första inklusionskriterierna är att artiklarna ska innehålla patienter med SCDS, patienterna
ska vara vuxna med en ålder från 19 år och uppåt och de ska innehålla plugging via MCF
och/eller transmastoid. Artiklarna ska vara skrivna på engelska, de ska vara publicerade
mellan 2008–2018 och de ska ha genomgått forskningsetisk prövning eller följt etiska regler
för tidskriften när det handlar om forskning som undersöker människor. Varför tidsperioden
2008–2018 valdes för de inkluderade artiklarna var för att alla träffar skulle vara så tidsenliga
som möjligt, då syftet med studien är att undersöka effekten av plugging som behandling av
SCDS. För att besvara en forskningsfråga finns det vissa studiedesigner som är bra eller
mindre bra (SBU, 2014). En randomiserad studie är bra att använda för att besvara en
forskningsfråga kring behandling eller diagnostik. Att använda en kohortstudie är bra för att
besvara en forskningsfråga kring biverkningar som är mer sällsynta eller kring riskfaktorer
för olika slags sjukdomar. Vid en fall-kontrollstudie, som är tillbakablickande, söks det först
efter personer som har drabbats av till exempel ett syndrom och sedan jämförs de med
personer som inte har drabbats (ibid.). En inklusionskriterie är därför att artiklarna ska
innehålla en studiedesign i form av en randomiserad kontrollstudie, kohortstudie eller fallkontrollstudie.
Inklusionskriterier:
 Artiklarna ska innehålla patienter med SCDS.
 Artiklarna ska innehålla vuxna patienter (19 år och uppåt).
 Artiklarna ska innehålla kirurgiska ingreppet plugging via tillvägagångssättet MCF
och/eller transmastoid.
 Artiklarna ska vara skrivna på engelska.
 Artiklarna ska vara publicerade mellan 2008–2018.
 Artiklarnas studier ska ha genomgått forskningsetisk prövning eller följt etiska regler.
 Artiklarna ska innehålla studiedesign i form av en randomiserad kontrollstudie,
kohortstudie eller fall-kontrollstudie.
SBU (2014) skriver att ett för högt bortfall kan leda till att en studie blir väldigt svårtolkad.
Om ett bortfall är mer än 30 procent så är studien enligt SBU (2014) inte längre tillförlitlig
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och den bör exkluderas.
Exklusionskriterier:
 Artiklarna ska inte innehålla ett bortfall på mer än 30 procent.
3.3.2 Databaser
Den planerade datainsamlingen utförs via databaserna PubMed, CINAHL Plus och Scopus
som rekommenderas av Örebro Universitetsbiblioteks hemsida för ämnet hörselvetenskap
(https://www.oru.se/ub/). För att få en tillräckligt bred sökning av artiklar ska minst två
databaser användas (SBU, 2014) och en av de bör vara PubMed då det är en stor databas
inom medicinska området som innehåller en stor mängd av olika artiklar, böcker med mera
(SBU, 2014; Wong & Hickson, 2012). Att söka efter data bör resultera i relevant data för det
forskningsområde som ses över men det får inte bli för mycket data att gå igenom (Wong &
Hickson, 2012). Vid huvudsökningen användes alla tre databaserna för att den breda
sökningen ska ge så många relevanta artiklar som möjligt.
Databasen PubMed är som tidigare nämnt en stor databas som ger tillgång till olika
publicerade artiklars referenser och abstrakt inom ämnesområden som till exempel beteendeoch livsvetenskap, kemi och bioteknik. Databasen CINAHL Plus är en bra och omfattande
databas som ger tillgång till referenser till olika artiklar inom ämnesområden som till
exempel Audiologi, Omvårdnad, Logopedi, Biomedicin mer mera. Databasen Scopus är i
första hand en referensdatabas som innehåller citeringsindex men som ändå täcker många
olika ämnesområden.
3.3.3 Sökord
För att få så många relevanta artiklar som möjligt är det bra att använda både indexeringsord
och fritextord. Olika databaser använder olika slags indexeringsord och att det därför är bra
att anpassa sökorden efter den databas som ska användas. Indexeringsord är något som kan
hämtas via till exempel MeSH (SBU, 2014). För det här forskningsområde är fritextord mer
relevant. De tre olika databaserna har även olika möjligheter för att begränsa sökningen och
efter det struktureras strategin för sökningen. I alla tre databaser användes samma sökord och
samma kombinerade block, ett block för syndromet SCDS och ett block för behandlingen
plugging och tillvägagångssätten MCF och transmastoid, se tabell 3.2. Sökningarna skedde
på lite olika sätt i databaserna, till exempel så behövdes alla termer i block ett markeras med
citattecken i databaserna PubMed och Scopus medan endast en term i block ett behövde
citattecken i databasen CINAHL Plus. Databaserna hade även olika möjligheter att avgränsa
sökningen men där det gick gjordes avgränsningar för språk, publiceringsår, ålder och studier
gjorda på människor. För en bättre översikt av sökningarna i de tre databaserna, se tabell 3.3.
Tabell 3.2 Sökblock, kombinationen av sökord i blocken
Block

Sökord

1

(Superior canal dehiscence OR Superior canal dehiscence syndrome OR superior semicircular canal
dehiscence syndrome OR superior semicircular dehiscence syndrome OR Superior semicircular dehiscence
OR Superior canal OR “Third window”)

2

(Plugging OR Middle cranial fossa OR Transmastoid OR “Treatment OR Surgery”)

Tabell 3.3 Översikt av databassökning och avgränsningar
Databaser

Sökningen

Avgränsningar

PubMed

1 AND 2

Publiceringsår: 2008–2018.

Antal
träffar
112

8

Åldersgrupp: adult (19+ years).
Språk: engelska.
Studier gjorda på människor.
Scopus

1* AND 2

Publiceringsår: 2008–2018.
Åldersgrupp: adult.
Språk: engelska.
Studier gjorda på människor.

149

CINAHL Plus

1 AND 2**

Publiceringsår: 2008–2018.
Åldersgrupp: all adult.
Språk: engelska.
Peer Review.

137

*I block 1 användes citattecken för varje sökord: “Superior canal dehiscence” OR “Superior canal dehiscence syndrome” OR…
**I block 2 markeras “Treatment OR Surgery” med MW (word in subject heading).

3.4 Behandling av artiklar
I den här delen tas det upp om granskning av relevans och bedömning av kvalitet, hur data
togs fram och hur den bearbetades samt bedömning av evidens.
3.4.1 Granskning av relevans
När artiklar granskas görs det först via deras relevans för frågan och om de uppfyller de
uppsatta inklusions- och exklusionskriterierna. Vid en granskning av relevansen är det två
steg som ska genomföras, vid steg 1 görs en grovsållning av alla artiklar via dess titel och
abstrakt och vid steg 2 granskas alla artiklar via granskningsmallen Mall för bedömning av
relevans (SBU, 2014).
Granskning av alla artiklarnas relevans skedde tillsammans av författarna. Efter
sökning av data utfördes steg 1 av granskningen där artiklar sållades ut via dess titel och
abstrakt och det blev ett större antal artiklar som kunde exkluderas från sökningen. Då
sökningen skett på ett bredare sätt var det förväntat att många artiklar skulle sållas ut i steg 1.
Därefter gjordes en kontroll av dubbletter av alla artiklar som blev kvar efter sållning av titel
och abstrakt. Vid steg 2 lästes alla de valda artiklarna i fulltext. Alla de valda artiklarna som
lästes igenom gjordes av båda författarna och sedan tillsammans avgjordes dess relevans via
granskningsmallen Mall för bedömning av relevans (SBU, 2014). De artiklar som lästes var
25 stycken och av de exkluderades 17 stycken på grund av att de hade brister och därmed
uppfyllde artiklarna inte de uppsatta inklusionskriterierna. Ingen av de 17 artiklarna som
granskades exkluderades via det uppsatta exklusionkriteriet.
3.4.2 Bedömning av kvalitet
Efter granskning av relevans bör en bedömning av artiklarnas kvalitet utföras för att
undersöka om det finns risk för systematiska fel, så kallade bias. För varje studiedesign finns
en egen granskningsmall som används som en slags checklista och de går igenom olika
synpunkter angående en artikels kvalitet som kan påverka dess tillförlitlighet (SBU, 2014).
Alla de artiklar som inkluderades var fall- och kontrollstudier, observationsstudier, och till
den studiedesignen användes granskningsmallen Mall för kvalitetsgranskning av
observationsstudier. De här granskningsmallarna går igenom och bedömer risken för
selektions-, behandlings-, bedömnings-, bortfalls-, rapporterings- och intressekonfliktsbias
(SBU, 2014). Att i praktiken besvara frågorna i mallen kan vara lite svårt och de kan vara
otydliga så det kan vara bra att författarna tillsammans gör en testomgång med en av
granskningsmallarna (ibid.).
Granskningsmallen som är tänkt att användas går författarna tillsammans igenom innan
bedömning av artiklarnas kvalitet för att det ska ske på ett så homogent sätt som möjligt.
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Författarna beslutade tillsammans kring graden av risk för systematiska fel, bias. För en
bättre översikt av inklusionsprocessen och artiklarnas kvalitet, se figur 3.1. För en bättre
översikt kring bedömningen av artiklar som lästes i fulltext upprättades en artikelmatris, se
bilaga 1.
Efter bedömning av kvalitet hos de åtta artiklarna som var relevanta bedömdes ingen ha
låg studiekvalitet men hos vissa artiklar fanns risk för olika typer av bias. Artikeln Phillips,
Souter, Vitkovitch & Briggs (2010) bedömdes ha medelhög risk för selektionsbias på grund
av att det inte framgår hur urvalet rekryterades. Sammanfattningsvis bedömdes kvaliteten hos
artikeln som medelhög och inkluderades i studien. Artikeln Artz, Adams, Telian, El-Kashlan
& Kileny (2009) bedömdes ha medelhög selektionsbias på grund av att det inte framgår hur
urvalet rekryterades. Artikeln bedömdes även ha medelhög risk för behandlingsbias på grund
av att det fanns skillnader i studiepopulationens storlek som igenom MCF eller transmastoid.
Sammanfattningsvis bedömdes kvaliteten hos artikeln som medelhög och inkluderades i
studien.

Figur 3.1 Flödesschemat för inklusionsprocessen och artiklarnas kvalitet
3.4.3 Framtagning av data
Författarna har tillsammans tagit fram data från alla inkluderade artiklar som lästes i fulltext.
Det centrala av all data innehöll förbättring av cVEMP mätt via luftledning. Annan data som
artiklarna innehöll var studiepopulationens ålder (vuxna), symptom för SCDS, andra
mätningar, vilket ingrepp som användes via vilket tillvägagångssätt.
3.4.4 Bearbetning av data
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När det är flera artiklar inkluderade behöver en sammanvägning av dess resultat genomföras
(SBU, 2014). För att få en slags sammanvägning av artiklarnas resultat presenteras det via en
matris, se bilaga 2, och som text under Resultat i den här studien.
3.4.5 Bedömning av evidens
Vid slutfasen av utvärderingen ska en bedömning av de vetenskapliga artiklarna ske. Syftet
med GRADE är att evidensstyrkan för det sammanslagna vetenskapliga underlaget ska
bedömas. Via SBU:s egna riktlinjer, där den fyrgradiga skalan går från stark (⭙⭙⭙⭙),
måttligt stark (⭙⭙⭙⭘), begränsad (⭙⭙⭘⭘) till otillräcklig (⭙⭘⭘⭘), graderas varje
artikel utifrån dess studiedesign, vilket ger en preliminär evidensstyrka. Om en artikel får
graden stark innebär det att underlaget för den är stabil och att det finns en sannolikhet att det
kan komma ny forskning som säger något annat är väldigt liten. Tvärtom gäller för en artikel
som får graden otillräcklig. Den preliminära evidensstyrkan kan höjas eller sänkas beroende
på andra faktorer som påverkar evidensen (SBU, 2014). För den här studien bedömdes den
insamlade evidensen, en slutlig evidensstyrka, utifrån 8 skäl enligt GRADE och de riktlinjer
som finns hos SBU.
3.5 Etiska reflektioner
Etiska aspekter som rör vårdsammanhang handlar i första hand om vad som gynnar eller
skadar patienten men det handlar också om frågor som berör patientens jämlikhet, integritet
och självbestämmanderätt (SBU, 2014). I den här studien har artiklar inkluderats som följt
etiska regler enligt tidskriften där de är publicerade. Resultaten som kommer att presenteras
är en sammanställning av alla artiklar som inkluderas. Det är därför viktigt att de inkluderade
artiklarna följer de etiska reglerna som finns uppskrivna. De tidskrifter som artiklarna
kommer ifrån har etiska regler som följer Helsingforsdeklarationen (World medical
association, 2017).

4. Resultat
I den här delen presenteras de åtta inkluderade artiklarna i tre grupperingar: en grupp för
MCF, en grupp för transmastoid och en grupp där båda ingår. Under varje grupp
sammanfattas artiklarna i alfabetisk ordning. I artiklarna presenteras även annat material än
syftet för den här studien, vilket inte presenteras i sammanfattningen. För de artiklar som
behandlar annat material sätts fotnoter upp, vilka ger en kort beskrivning av det andra
materialet. I nedanstående resultat visas förbättring av trösklar som ett medelvärde X. För en
översikt av de åtta inkluderade artiklarna finns en sammanställning, se bilaga 2.
4.1 Middle cranial fossa
I artikeln av Crane, Minor & Carey (2008) inkluderades 19 patienter som hade gått igenom
plugging via MCF.1 I studien samlades data in där trösklarna för cVEMP sågs över både preoch postoperativt. Trösklarna spelades in via SCM med stimuli i form av klick.
Resultatet visar på hur 18 av 19 patienter preoperativt gick igenom en cVEMPmätning, vilket resulterade i ett medelvärde för trösklarna på 73 +/- 8 dB nHL. Tre månader
postoperativt gick 11 patienter igenom en cVEMP-mätning och av de fick 10 patienter (91%)
normala svar, det vill säga ett värde för trösklarna på 85 dB nHL eller högre. Det hade skett
en skillnad i förhöjning av trösklarna på minst 12 dB.
1

Testresultaten från Dizziness Handicap Inventory (DHI) både pre- och postoperativt var det material som artikeln mest jämförde. Det togs
inte med då den här studien inte behandlar det materialet.
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I artikeln av Phillips et al. (2010) inkluderades 5 patienter som någon gång mellan 2001–
2007 gått igenom plugging via MCF.2 I studien samlades data in från patienter som var
diagnostiserade med SCDS. De hade även en historia av svåra vestibulära symptom och på
grund av det gått igenom plugging. cVEMP mättes både pre- och postoperativt, trösklarna
spelades in via SCM och det kontralaterala örat användes som kontrollgrupp. En patient gick
först igenom resurfacing via MCF för att vid ett senare tillfälle genomgå plugging via MCF.
Resultatet visar på hur de 5 patienterna som gick igenom plugging via MCF
preoperativt hade ett medelvärde för trösklarna på 65 dB HL vid cVEMP. Fyra månader
postoperativt genomfördes en cVEMP-mätning och trösklarna var då normala. Det hade skett
en skillnad i förhöjning på 10–30 dB.
I artikeln av Saliba et al. (2014) inkluderades 28 patienter som någon gång mellan 2007–2011
gått igenom plugging via MCF.3 Det fanns även en kontrollgrupp på 159 patienter vilka hade
SCDS men som inte gick igenom en operation. I studien samlades data in genom en
noggrann genomgång av pre- och postoperativa symptom. Trösklarna mättes både pre- och
postoperativt med stimuli i form av korta tonavbrott.
Resultatet visar på att alla 28 patienter gick igenom en cVEMP-mätning preoperativt
med ett medelvärde för trösklarna på 61 dB. Två månader postoperativt gick alla 28 patienter
igenom en cVEMP-mätning, där 4 inte fick några svar och exkluderades. Av de 24 patienter,
som det gick att få svar från cVEMP-mätningen, hade det skett en förhöjning av trösklarna
hos 23 patienter (96%). Förhöjningen av trösklarna låg på ett medelvärde av 19 dB.
I artikeln Thomeer et al. (2016) inkluderades 13 patienter (16 öron) via deras journal mellan
2006 till 2013 som gått igenom plugging via MCF.4 I studien samlades data in genom att
patientens data listades i en excel-fil, där tröskel-svar från cVEMP både pre- och
postoperativt sågs över. cVEMP-mätningen utfördes med stimuli i form av klickljud på 500
Hz.
Resultatet visar på att alla 13 patienter (16 öron) gick igenom en cVEMP-mätning
innan operation, vilket gav medelvärde för trösklarna på 76,1 dB. Postoperativt utfördes inte
cVEMP på 2 av 16 öron. Tidigast en månad postoperativt gick 14 öron igenom cVEMP och
hos 13 av 14 öron (93%) visade resultatet på en förhöjd tröskel med ett medelvärde på 94,4
dB. Det ger en skillnad på 18,3 dB i förhöjning av trösklarna.
I artikeln av Welgampola, Myrie, Minor & Carey (2008) inkluderades 42 patienter av vilka
20 stycken var volontärer utan SCDS (kontrollgrupp), 10 stycken som nyligen blivit
diagnostiserade med SCDS och inspelningar av 12 stycken som gått igenom plugging via
MCF.5 I studien samlades data in genom att använda mätningen cVEMP både pre- och
postoperativt med korta tonavbrott via luftledning på 500 Hz, där trösklarna spelades in via
SCM.
Resultatet visar på att trösklarna var lägre preoperativt. För kontrollgruppen visade
cVEMP-mätningen ett medelvärde för trösklarna på 110,25 +/- 1,28 dB SPL. Preoperativt,
för alla med SCDS, låg medelvärdet för trösklarna på 83,85 +/- 1,40 dB SPL. Tre månader
2

Av de 5 patienter som inkluderades i studien var det 1 som gick resurfacing samt att testresultat från tonaudiometri redovisades. Det togs
inte med då den här studien inte behandlar det ingreppet och materialet.
3
Testresultaten från tonaudiometri och Speech discrimination scores (SDS) var annat material som artikeln jämförde pre- och postoperativt.
Det togs inte med då den här studien inte behandlar det materialet.
4
Testresultaten från tonaudiometri var annat material som artikeln jämförde pre- och postoperativt. Det togs inte med då den här studien inte
behandlar det materialet.
5
Testresultatet från oVEMP var annat material som artikeln jämförde både pre- och postoperativt. Det togs inte med då den här studien inte
behandlar det materialet.
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postoperativt mättes trösklarna och 10/12 patienter (83%) hade en förhöjd tröskel.
Medelvärdet låg nu på 110,42 +/- 1,89 dB SPL. Det ger en skillnad i förhöjning på cirka
26,57 dB.
4.2 Transmastoid
I artikeln av Fiorino, Barbieri, Pizzini & Beltramello (2010) inkluderades 12 personer som
blivit diagnostiserade med SCDS under tidsperioden januari 2006 till december 2008.6 Det
var 6 personer som gick igenom plugging via transmastoid. Det beskrivs inte hur de
resterande 6 personerna blivit exkluderade. I studien samlades data in både pre- och
postoperativt genom VEMP-mätning med tonavbrott vid 500 Hz.
Resultatet för VEMP hos de 6 patienterna var mindre än 80 dB nHL preoperativt. 6 till
8 veckor postoperativt genomfördes en ny VEMP-mätning. Det resulterade i att trösklarna
återgick till normalnivå på cirka 90 dB nHL hos 5 av 6 patienter (83%). Hos en patient fanns
en avsaknad av svar både pre- och postoperativt.
4.3 Middle cranial fossa och transmastoid
I artikeln av Artz et al. (2009) inkluderades 11 patienter med Superior semicircular canal
dehiscence (SSCD) varav 7 stycken med unilateral SSCD och 4 stycken med bilateral SSCD.
Fyra stycken gick igenom plugging via MCF och en patient gick igenom plugging via
transmastoid.7 3 av de 4 patienter som gick igenom MCF hade SSCD bilateralt där det
symptomatiska örat opererades.
Resultatet visar att cVEMP mättes preoperativt på 15 stycken öron med SSCD och 7
stycken friska öron. De friska öronen tillhörde hos personer med unilateral SSCD, vilket var
kontrollgruppen. Medelvärdet för trösklarna, för öronen med SSCD, låg på 67+/- 10 dB
medan medelvärdet hos 5 stycken friska öron låg på 82+/- 5 dB. 3,5 vecka postoperativt
genomfördes en ny cVEMP-mätning där resultatet blev förhöjda trösklar hos 3 av 4 patienter
(75%) som gick igenom MCF. En patient testades inte postoperativt. För patienten (100%),
som gick igenom transmastoid, skedde en förhöjning av tröskeln.
I artikeln av Niesten, McKenna, Grolman & Lee (2012) inkluderades 33 patienter som gått
igenom plugging via MCF eller transmastoid.8 Det var 31 patienter som gick igenom MCF
och 1 som gick igenom transmastoid. Det fanns även en kontrollgrupp på 107 personer, vilka
hade SCDS, men som inte gått igenom en operation. I studien samlades data in via mätningen
cVEMP både pre- och postoperativt.
Resultatet för cVEMP preoperativt låg på lägre trösklar för patienter med SCDS i
jämförelse med kontrollgruppen. En ny mätning av cVEMP genomfördes postoperativt från
tre månader till tio år och visade på en förbättring av trösklarna. Postoperativt MCF hade det
skett en förbättring av trösklarna hos 28 av 31 patienter (90%). Postoperativt transmastoid
hade det skett en förbättring av tröskeln hos patienten (100%).

6

Resultat från tonaudiometri och vestibulära tester som caloric test genomfördes både pre- och postoperativt. Det togs inte med då den här
studien inte behandlar något av det materialet.
7
Testresultat för ECoG var annat material som artikeln jämförde både pre- och postoperativt. Det togs inte med då den här rstudien inte
behandlar det materialet.
8
Av de 33 patienter som inkluderades i studien var det 3 som gick igenom ytterligare en operation via MCF, 2 stycken av de hade tidigare
gått igenom transmastoid medan 1 gick igenom två stycken via MCF. 1 av 33 patienter upplevde symptom samt diagnostiserades för SCDS
men vid kirurgi via MCF upptäcktes att det ej fanns en avsaknad av ben, därför gjordes ingreppet resurfacing istället. Patienten exkluderades
och därför togs hen inte med då den här studien inte behandlar det ingreppet
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4.4 Bedömning av evidens
Den preliminära evidensstyrkan, som enbart baseras på studiedesignen (SBU, 2014),
resulterar i att alla åtta artiklar hamnar i graderingen Begränsad (⭙⭙◯◯). Sju artiklar är
fall-kontrollstudier och en kohortstudie. På grund av brister i generalisering, precision i data
samt risk för publikationsbias flyttades artiklarna ner ett steg i graderingen, se tabell 4.1.
Studiepopulationen i artiklarna är väldigt liten, vilket gör det problematiskt att generalisera
till en större population. Eftersom antalet observationer är få i antal går det inte att visa en
signifikant skillnad, vilket gör precisionen osäker. I två av de inkluderade artiklarna är några
personer av forskargruppen med i båda studierna.
Tabell 4.1 Preliminär evidensstyrka baserad på studiedesign och skälen för ned- eller
uppgradering
Evidensstyrka

Studiedesign (antal artiklar)

Stark (⭙⭙⭙⭙)
Måttligt stark (⭙⭙⭙◯)
Begränsad (⭙⭙◯◯)
Otillräcklig (⭙◯◯◯)

Fall-kontrollstudie (8)

5. Diskussion
I den här delen diskuteras eventuella problem som uppstått angående metoden samt fördelar
och nackdelar. Det diskuteras även kring resultatet i studien och som ett avslut diskuteras
audionomens roll för patienter med SCDS.
5.1 Diskussion av metod
Studiedesignen som det här examensarbetet följer var en systematisk litteraturstudie. Det var
den mest lämpliga studiedesignen för att besvara frågan om det sker en förbättring av
trösklarna för cVEMP efter plugging som behandling av SCDS. Men också för att besvara
frågan om det finns en skillnad på resultatet av cVEMP mellan tillvägagångssätten, vilket
görs genom att jämföra medelvärdet av trösklarna postoperativt plugging. Att utföra en
experimentell studie hade varit problematiskt då det är ett ovanligt syndrom och patienter
med syndromet är väldigt få i antal. En experimentell studie hade varit lämplig för den här
frågan men tidsmässigt för ett examensarbete på C-nivå är det inte genomförbart samt att det
riktar sig utanför professionen audionom.
Vidare i den här delen diskuteras de metoder som använts under studiens gång. Det
som tas upp är inklusions- och exklusionskriterier, databaser, sökord, bearbetning av artiklar
samt etiska reflektioner.
5.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier
Det första inklusionskriteriet patienter med SCDS formulerades för att studien endast skulle
undersöka patienter med det syndromet. Det gjordes inga mer avgränsningar gällande
patienter med syndromet då det var väldigt få som blivit diagnostiserade med SCDS. Att sätta
en specifik ålder som avgränsning hade blivit problematiskt då det var väldigt olika åldrar på
patienter med SCDS. Därför formulerades inklusionskriteriet vuxna patienter (19 år och
uppåt).
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Det sista inklusionskriteriet, som handlar om studiedesign, innehåller randomiserad
kontrollstudie, kohortstudie eller fall-kontrollstudie. Det formulerades för att tydligt se vilka
studiedesigner som är acceptabla under sökningen. När sökningen var gjord fanns sju fallkontrollstudier och en kohortstudie med som relevanta artiklar. De två studiedesignerna var
passande att inkludera för SCDS då resultatet för cVEMP jämförs med friska personers
resultat, eller resultatet från personer som inte gått igenom en operation, samt att de med
SCDS följs framåt under en tid. Randomiserade studier valdes ändå att tas med som
inklusionskriterie för att inte sålla bort och tappa någon relevant artikel.
Då väldigt få patienter lider av SCDS är ett stort bortfall något som skulle påverka
tillförlitligheten i artikeln, vilket hade blivit problematiskt. Därför sattes det som en
exklusionskriterie. Några av de inkluderade artiklarna var retrospektiva studier där urvalet
skett via journaler, vilket betyder att artiklarna enbart väljer ut patienter som har syndromet
och fullföljt plugging, med en uppföljning på effekten. Risken för bortfall vid retrospektiva
studier är inte befintlig, men eftersom några artiklar var prospektiva behölls
exklusionskriteriet för att undvika att en studie med ett för stort bortfall inkluderades.
5.1.2 Databaser
Vid kontroll av de hittade artiklarna, efter sökning i alla tre databaser, var nästan hälften av
de som skulle läsas i fulltext dubbletter. Det gav en indikation på att färre databaser kunde
valts för den här studien, och ändå lett till samma resultat. Vissa delar av forskningsfrågan för
den här studien går utanför gränserna för området hörselvetenskap och sträcker sig till det
medicinska området. Om fler databaser använts, som var mer inriktade på det medicinska
området, hade sökningen kanske resulterat i ytterligare relevant data.
5.1.3 Sökord
Vid skapandet av sökorden till de två blocken formulerades väldigt många olika
kombinationer av syndromets namn. Det resulterade i att sökningen gav många ickerelevanta artiklar som inte hade med frågeställningen att göra. Det var två block som
användes, se tabell 3.2. Efter ett första försök att använda blocken i databaserna uppkom
många icke-relevanta artiklar, med helt andra ämnen. Blocken gjordes om för att bli mer
tydliga och många sökord togs bort. Sökorden som togs bort i block 1 var SCDS, Superior
canal syndrome, Superior semicircular. Det första ordet resulterade i träffar om ett helt annat
ämne och de andra två fanns ändå med i andra kombinationer av sökord. I första omgången
fanns även det svenska ordet Takfönster med, för att inte riskera att gå miste om viktig data.
Ordet togs senare bort då det inte tillförde någon relevant data. I block 2 ingick aldrig
sökordet VEMP, vilket beslutades då artiklar hade exkluderats på grund av fel effektmått.
Beslutet togs för att inte missa relevant data då många artiklar, när de lästes i fulltext,
innehöll mätningen VEMP. Hade sökningen gjorts smalare hade artiklar som träffade den
kliniska frågan än bättre, än de som användes nu, eventuellt dykt upp.
Vid testsökningen hittades flest artiklar som behandlade plugging och därför valdes de
två andra ingreppen bort, då det inte hade gått att utföra en litteraturstudie där alla tre
ingreppet jämfördes. För att sökorden skulle innehålla relevanta sökord omformulerades
syftet efter testsökningen, men också för att få en fungerande huvudsökningen som skulle
leda till relevant data. Efter testsökningen framgick det tydlig att många av artiklarna
behandlade plugging, via MCF och/eller transmastoid, med cVEMP som effektmått. Innan
testsökningen formulerades endast ett preliminärt syfte, men som ändå visade på den
inriktning den här studien strävade efter.
I varje databas användes avgränsningar som kunde se lite olika ut men som stämde
överens med de satta inklusionskriterierna. På grund av det blev den manuella sållningen av
artiklar inte lika intensiv. Även om det är effektivt med tanke på den manuella sållningen så
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kan risken finnas att relevanta artiklar inte kommer med i sökningen. Att dra några säkra
slutsatser om exakt hur avgränsningar påverkar sökningen går inte men beslutet togs ändå att
använda liknande avgränsningar i alla tre databaser för att få så lika sökningar som möjligt.
Avgränsningarna är noga genomtänkta för att inte gå miste om eventuella relevanta artiklar.
5.1.4 Bearbetning av artiklar
Granskningsmallen Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier användes för alla
inkluderade artiklar. Mallen ger ett mått på artikelns olika kvalitetsaspekter som kan påverka
artikelns tillförlitlighet, men ska endast fungera som ett stöd (SBU, 2014). För retrospektiva
studier kan den här mallen användas, men det kan behöva göras justeringar då mallen
egentligen är till för prospektiva studier (ibid.). Justeringar ska ses över för att kunna få en
rättvis uppfattning om de retrospektiva studiernas tillförlitlighet, vilket missades i den här
studien.
Metodboken innehåller viktig information för SBU själv, för personer som vill utföra
systematiska studier eller förstå processerna bättre. Metodboken är lämplig för den här
studien att följa då den är anpassad för systematiska granskningar (SBU, 2014).
5.1.5 Etiska reflektioner
De inkluderade artiklarna har alla blivit publicerade av en tidskrift som har etiska regler
enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2017). Ingen av de inkluderade
artiklarna innehöll information om att de gått igenom en etisk prövning. På grund av det
söktes alla tidskrifter igenom efter etiska regler som artiklarna var tvungna att följa för att bli
publicerade. Inne på tidskrifterna hittades tydliga regler kring god etik. Därefter antogs det att
artiklarna följde tidskriftens regler och inkluderades i den här studien.
5.2 Diskussion av resultat
Analysen av den här studien tyder på att det postoperativt visas en högre tröskel för cVEMP.
Resultatet har visat på att effekten av plugging, både via MCF och transmastoid, ger
förbättrade trösklar. Det tyder på att det inte finns någon större skillnad av resultatet för
cVEMP mellan tillvägagångssätten.
Under den här delen diskuteras inkluderade artiklar, studiedesign, studiepopulation,
urval, mätmetod samt förtydligande av resultat och utvärdering av metoder.
5.2.1 Inkluderade artiklar
Alla de inkluderade artiklarna hade olika syften i vad de undersöker och granskar, men en
gemensam nämnare var att de alla utför cVEMP pre- och postoperativt. De följer även de
uppsatta inklusions- och exklusionskriterier och bedömdes som minst ha medelhög kvalitet,
se bilaga 1.
Något som var problematiskt i artikeln av Artz et al. (2009), som gjorde att risken för
selektionsbias blev medelhög, var att det inte framgick hur studiepopulationen rekryterades.
Något som bör tas i beaktande är att kontrollgruppen är det friska örat hos personerna som
har unilateralt SCDS samt att två av personerna i kontrollgruppen hade en förtunning av ben
på det friska örat, se bilaga 2. Det här kan visa på fel i resultatet då de normala cVEMPtrösklarna, för personerna med en förtunning av ben, eventuellt hade varit högre om de inte
hade haft förtunningen. I slutändan exkluderades det två personerna från kontrollgruppen.
En problematik med artikeln Phillips et al. (2010) är att, precis som i artikeln av Artz et
al. (2009), det inte framgår hur studiepopulationen rekryterades samt att en patient hade gått
igenom resurfacing via MCF innan plugging. Det kan visa på att sammansättningen av de
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fem inkluderade i studiepopulationen inte var tillräckligt likartade vid studiestart, vilket kan
betyda osäkra resultat.
5.2.2 Studiedesign
Att det fanns skillnader i av artiklarnas studiedesign skulle kunna ha en påverkan kring
resultatet, se bilaga 2. Att retrospektiva fall-kontrollstudier används kan föra med sig en
problematik i och med att studiepopulationen rekryteras från journaler eller register. Det gör
att det blir svårt att bestämma studiepopulationen, samt att se att miljön och villkoren för alla
behandlingar är likvärdiga för gruppen. I de retrospektiva fall-kontrollstudierna går det inte
att styra över studiepopulationen eller själva genomförandet av behandlingen, vilket kan leda
till osäkra resultat av cVEMP.
5.2.3 Studiepopulation
Alla inkluderade artiklar, utom en, hade lika kriterier vid val av studiepopulation, se bilaga 2.
De flesta var tydliga med att populationen skulle ha symptomen för SCDS, vara
diagnostiserade, gått igenom plugging och blivit utvärderade med mätningen cVEMP, både
pre- och postoperativt. Artikeln av Welgampola et al. (2008) visade till exempel inte tydligt
sina inklusionskriterier för alla tre grupper, se bilaga 2, utan hade mer tagit upp att
populationen hade SCDS, hade gått igenom cVEMP pre- och postoperativt och så vidare.
Något annat som uppmärksammades var att en del artiklar användes sig av olika
kontrollgrupper. Några har en kontrollgrupp där personer som var friska ingick och en del har
personer med unilateral SCDS, där det friska örat fungerar som kontrollgrupp. Alla artiklar
använde dock cVEMP som mätmetod på populationen för att få fram effekten av plugging.
De uppsatta exklusionskriterierna för de inkluderade artiklarna var något som inte
visades tydligt utan lämnades för läsaren som en tolkningsfråga utifrån dess
inklusionskriterier. Artiklarna exkluderade till exempel patienter som inte hade SCDS eller
som inte upplevde några specifika symptom för syndromet. En del artiklar exkluderade även
patienter som inte fick några svar från cVEMP.
5.2.4 Urval
Könsfördelning i de inkluderade artiklarna finns registrerat i alla artiklar utom den av Crane
et al. (2008), se bilaga 2. Den här variabeln var inte betydelsefull då det inte var en faktor
som spelade någon större roll för resultatet. Angående åldern för studiepopulationen i
artiklarna så var alla grupper vuxna personer, det vill säga 19 år och uppåt. Det fanns även en
större spridning men majoriteten var mellan 35–50 år gamla.
Alla de inkluderade artiklarna visade vilket tröskelvärde från mätningen cVEMP som
studiepopulationen hade vid diagnostisering och/eller preoperativt. Tröskelvärdet var endast
ett medelvärde och det fanns mindre skillnader mellan artiklarnas tröskelvärden.
5.2.5 Mätmetod
Alla studiepopulationer hade preoperativt blivit diagnostiserade via cVEMP och postoperativt
fått ett mått på effekten av plugging via cVEMP. Postoperativt skedde uppföljningen av
cVEMP vid väldigt olika tillfällen. De inkluderade artiklarna hade uppföljningstider som
varierade mellan 3,5 veckor till cirka 2 år, se bilaga 2. Det leder till en osäkerhet då
uppföljningstiden blir en osäker parameter.
cVEMP har använts för att ta fram trösklar både pre- och postoperativt som visar
förbättringar, se bilaga 2. Det är en effektiv mätmetod då den kan användas både för att
diagnostisera syndromet och visa ett mått på effekten av plugging.
5.3 Förtydligande av resultat och utvärdering av metoder
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5.3.1 Sker det en förbättring av trösklarna för cervical vestibular-evoked myogenic potentials
efter plugging?
Vid analys av alla de inkluderande artiklarna kunde det tydligt ses att det skett en förbättring
av trösklarna för cVEMP postoperativt, se bilaga 2. På grund av det tas inga slumpmässiga
antaganden utifrån att trösklarna blivit bättre. Vid en systematisk litteraturstudie finns
principer att följa och de minskar risken för bias, men också för slumpmässiga antaganden i
slutsatsen (SBU, 2014).
Vid bedömning av evidens bedömdes de inkluderade artiklarna som otillräckliga, se
tabell 4.1; det går därför inte att tillämpa resultatet från den här studien i den kliniska
verksamheten. Alla artiklarna var observationsstudier och bedömdes redan där ha en
begränsad evidens. Den slutliga bedömningen ansågs otillräcklig på grund av att
studiepopulationen i alla artiklarna var för liten. För ett litet syndrom som SCDS är inte
möjligheten stor att hitta stora studiepopulationer. Hade det funnits prospektiva studier med
stora studiepopulationer kunde evidensen möjligtvis ha bedömts som tillräcklig och
underlaget hade eventuellt gått att tillämpa.
Alla de åtta inkluderade artiklarna har visat på en förbättring av trösklarna postoperativt
plugging. Hur stor förbättringen av trösklarna var varierade inte mycket mellan artiklarna och
medelvärdet för trösklarna höll sig på en likartad nivå. Det går inte att dra en tydlig slutsats,
men det går att se ett mönster som visar på att det sker en förbättring.
5.3.2 Finns det någon skillnad på resultatet av cervical vestibular-evoked myogenic
potentials mellan tillvägagångssätten middle cranial fossa och transmastoid?
Utifrån antalet artiklar och trösklarnas värde preoperativt går det inte att dra några säkra
slutsatser angående om det skedde någon skillnad i förbättringen efter ett specifikt
tillvägagångssätt. I de artiklar som använt MCF på en studiepopulation hade det skett en
förbättring av tröskelvärdet och detsamma hade skett för transmastoid. Ingen större skillnad
kunde analyseras i denna studie.
Det finns fler tydliga pre- och postoperativa resultat tillgängliga för MCF då det är ett
mer etablerat tillvägagångssätt. Det går som sagt inte att dra några säkra slutsatser angående
att en skillnad på resultaten av cVEMP existerar mellan tillvägagångssätten efter plugging då
det är för små studiepopulationer samt ett för ojämnt antal av de som genomgått MCF och
transmastoid.
5.4 Samband mellan resultat och tidigare forskning
I den här delen kommer resultatet i den här studien att kopplas till tidigare forskning inom
ämnet.
Resultatet i den här studien har visat på att det sker en förbättring av trösklarna vid cVEMP
postoperativt plugging. Teorin, utan att riktigt veta etiologin bakom SCDS, är en bra
anledning att ändå fortsätta med att utföra plugging på de patienterna med svåra symptom.
Forskning idag visar på att plugging fungerar som behandling av SCDS. Tidigare forskning
kring etiologin säger att fler personer har en förtunning av ben på den övre båggången där det
existerat en avvikelse i utvecklingen vid utformning av benet, vilket sker tidigt i livet. Det
stöds av Gianoli (2013) och Carey et al. (2000) som ger en indikation på det.
MCF eller transmastoid visar ingen större skillnad i effekten av cVEMP. Det tyder på
att det inte verkar spela någon större roll i valet av tillvägagångssätt. Forskning visar på att
VEMP är en bra metod att använda för att diagnostisera SCDS, utan att etiologin är fastlagd
(Ward et al., 2017). Forskningen säger också att VEMP är väldigt bra som mått för att se
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effekten av plugging vilket kan stödjas av nästan all forskning som pre- och postoperativt ser
till förbättring av trösklarna (Janky et al., 2013; Minor, 2005; Streubel et al., 2009).
Alla med SCDS går inte igenom ett kirurgiskt ingrepp. Olika patienter med syndromet
kan vara i behov av olika behandling för att lindra de olika graderna av symptombesvär,
vilket kan bero på etiologin, som fortfarande är av ett mysterium (Gianoli, 2013; Ward et al.,
2017). Vid mildare symptombesvär kanske inte plugging kan förbättra trösklarna vid
cVEMP. Även om de som gått igenom plugging visar på en tydlig förbättring, i många fall
normalisering av trösklarna, så går det inte att dra några säkra slutsatser om patienter får en
total återhämtning. Det kan bero på att syndromet inte har undersökts tillräckligt länge och att
inte tillräckligt många patienter har gått igenom plugging som behandling samt blivit
utvärderade med mätmetoden cVEMP. Utifrån resultatet av den här studien syns ett mönster
av att trösklarna förbättras postoperativt plugging, vilket tyder på att patienter med SCDS kan
få en positiv effekt av att genomgå kirurgi.
5.5 Audionomens roll
Gemensamt för de inkluderade artiklarna är att oberoende vilket tillvägagångssätt som
används sker en förbättring av trösklarna och symptomen, men att det inte alltid sker en total
återhämtning. Det visar på att de flesta patienter med SCDS, med förbättrade trösklar, i
framtiden kommer att kunna ha nytta av noggrann uppföljning via cVEMP vid olika
tillfällen. En mindre höjning av tröskeln anses som ett positivt resultat inom forskning medan
analyser om att en varierande ökning av trösklarna sker inte existerar. Audionomen har här en
viktig roll i att mätningen cVEMP utförs på ett korrekt och likartat sätt överallt, både pre- och
postoperativt. I Sverige används inte mätningen cVEMP på alla kliniker och antalet patienter
med diagnosen SCDS är få. Då Sveriges population inte är lika stor som USA:s är syndromet
ett ovanligt fall att stöta på i klinisk verksamhet.
Att uppleva svår yrsel eller obalans via Tullios fenomen eller Henneberts tecken kan
medföra att personen inte längre kan delta i de vardagliga sysslorna som tidigare (Bergenius,
Hannerz & Bagger-Sjöbäck, 2000; Lundin, 2000). Det kan innebära att patientens roll i det
privata livet och på jobbet inte längre fungerar eller att patientens sociala liv inte längre är
speciellt socialt (Tye-Murray, 2015). Patienter med SCDS får inte glömmas bort bara för att
syndromet de har är ovanligt. Det är viktigt att de får en noggrann diagnostisk utredning, att
de får reda på all tillgänglig behandling och att de följs upp efter eventuell behandling.
För framtida patienter med SCDS är det väldigt viktigt att audionomen har kännedom
om diagnosen för att förstå patienterna. Audionomens roll är en viktig del i diagnostisering av
syndromet och att kunna ge patienterna den bästa möjliga informationen kring syndromet,
behandling och rehabilitering. Prevalensen kunde eventuellt ökat om fler personer inom
vården haft mer kunskap kring syndromet. Syndromet är något att se över mer då det alltid
ska finnas med i utredning av en patient, för att undvika feldiagnostisering.

6. Slutsatser
Analysen av alla inkluderade artiklar visar tydligt på en förbättring av trösklar vid cVEMP
efter plugging. Hur resultatet redovisas i artiklarna skiljer sig åt en del men alla har ändå
använt cVEMP som mått av effekten. Det finns inga större skillnader av resultatens
medelvärde från utvärderingen av cVEMP, utan det sker likartade förbättringar. Att
redovisningen av resultaten skiljer sig, samt risken för olika systematiska fel, gör att resultatet
i den här studien inte går att tillämpa kliniskt då resultatet blir osäkert.
Det går inte att dra några säkra slutsatser utifrån den här studien angående om det finns
någon skillnad i förbättring av trösklar mellan tillvägagångssätten.
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Tanken med plugging som behandling är att patienter med SCDS inte längre ska ha
några allvarliga symptom samt kunna delta i de vardagliga sysslorna. Något som skulle
kunna vara problematiskt är att alla patienter kanske inte har kännedom om de behandlingar
som finns och därför lever ett liv med svåra symptom.
SCDS är ett ganska okänt syndrom och det går inte att hitta speciellt mycket artiklar om
det. Därför går det inte att dra några säkra slutsatser om hur stor kunskap det verkligen finns
kring det här syndromet inom vården. Det behövs fler studier som undersöker etiologin
bakom SCDS för att få bättre förståelse och för en korrekt diagnostisering. Det behövs fler
studier som undersöker cVEMP postoperativt plugging för att kunna fastställa en mer exakt
förbättring av trösklarna. Det behövs fler studier som undersöker effekten av de båda
tillvägagångssätten MCF och transmastoid för att ta reda på varför den mindre invasiva inte
används oftare när den verkar ge lika stor förbättring av trösklarna. Det behövs fler studier
med större studiepopulationer för att resultatet ska vara tillförlitligt, men det är en
problematik då SCDS är ett ovanligt syndrom.
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och onormala fynd anses allmänt bero på endolymfatiska
hydrops. Att undersöka de elektrokochleografiska fynden i
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Bedöms som ickerelevant på grund av fel
effektmått.
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effektmått.
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(observationsstudi
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Att undersöka egenskaper hos VEMP före och efter
plugging för SCDS.
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Hög studiekvalitet.
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effektmått.
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Att granska de karakteristiska symtomen på SCDS, testning
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Bedöms som ickerelevant på grund av fel
studiedesign.

Case report

Fall-kontrollstudie

Att beskriva SCDS och dess vestibulra-cochleära yttringar,
medan analys av storleken för avsaknaden av ben utförs,
förändringar av audiogram och VEMP ses över efter
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Bedöms som relevant.
Hög studiekvalitet.
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Resultat

Slutsats

Artz, Adams, Telian, ElKashlan & Kileny.

ECoG används ofta vid
utvärderingen av
episodisk yrsel, och
onormala fynd anses
allmänt bero på
endolymfatiska hydrops.
Att undersöka de
elektrokochleografiska
fynden i en serie patienter
med dokumenterad SSCD
vilka även gick igenom
VEMP som en del av
utvärderingen för SSCD.

Studiedesign:
Fall-kontrollstudie (retrospektiv)

Kirurgiskt ingrepp:
Plugging

Preoperativt gick alla 11 patienter igenom
cVEMP. För grupp 1, kontrollgruppen, kunde
endast trösklar ses hos 5 av 7 öron.

Studiepopulation:
11 patienter med SSCD (7 patienter
med unilateral SSCD och 4 patienter
med bilateral SSCD). 4 patienter
inkluderades i studien (3 män och 8
kvinnor).

Kirurgiskt tillvägagångssätt:
MCF och transmastoid

Efter plugging via MCF eller
transmastoid normaliseras många
mätresultat. cVEMP visar på
förhöjda trösklar vid båda
tillvägagångssätten.

Reversible
electrocochleographic
abnormalities in
superior canal
dehiscence.
2009
Otology & Neurotology

Urval:
Patienter som genomgått tympanic
ECoG samt VEMP samt CT som
bekräfta SSCD innan operation.

Studiegrupper:
Grupp 1, kontrollgrupp (n=7).
Grupp 2, plugging via
transmastoid (n=1).
Grupp 3, plugging via MCF
(n=4).
Uppföljning postoperativt:
3,5 vecka.

Crane, Minor & Carey.
Superior canal
dehiscence plugging
reduces dizziness
handicap.

Att jämföra yrsel utifrån
DHI-poäng pre- och
postoperativt plugging
samt att tröskelvärden för
VEMP
uppmärksammades.

2008
The Laryngoscope

Postoperativt via MCF hade det skett en
förbättring av cVEMP som visade på förhöjd
tröskel hos 3 av 4 patienter (100%). 1 av 4
testades aldrig postoperativt.
Postoperativt via transmastoid hade det skett
en förbättring av cVEMP som visade på
förhöjd tröskel hos patienten (100%).
För grupp 2 hade det skett en förhöjning av
tröskeln på 10 dB och för grupp 3 en
förhöjning på 10–30 dB.

Studiedesign:
Fall-kontrollstudie (retrospektiv).

Kirurgiskt ingrepp:
Plugging.

Preoperativt mättes cVEMP på 18 av 19
patienter.

Studiepopulation:
19 patienter inkluderades i studien.

Kirurgiskt tillvägagångssätt:
MCF.

Postoperativt mättes cVEMP på 11 av 19
patienter och hos 10 av 11 (91%) hade det
skett en förbättring av cVEMP-tröskel.

Urval:
Patienter mellan 2005–2007 som
verkade ha symptomen för SCDS och
som gått igenom en operation.

Studiegrupper:
Grupp 1, plugging via MCF
(n=19).

Artikeln visar att plugging via MCF
ger en förbättring, där cVEMP
visade på högre trösklar (normala
svar) efter plugging.

Preoperativt låg cVEMP-tröskeln vid 73 +/- 8
dB nHL och efter hamnade tröskeln över
85dB nHL.

Uppföljning postoperation:
3 månader.
Fiorino, Barbieri,
Pizzini & Beltramello.
A dehiscent superior
semicircular canal may
be plugged and

Att utvärdera resultaten
som erhållits vid
behandling av SCDS
genom kirurgiska
ingreppet plugging och
resurfacing via

Studiedesign:
Fall-kontrollstudie.
Studiepopulation:

Kirurgiskt ingrepp:
Plugging.

VEMP-tröskeln har postoperativt återgått till
normal, inom 90dB nHL. 1 av 6 patienter fick
inga svar på VEMP postoperativt.

VEMP visar på normala, förhöjda
trösklar.

Kirurgiskt tillvägagångssätt:
Transmastoid.
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resurfaced via the
transmastoid route.
2010

tillvägagångssättet
transmastoid. En
detaljerad analys av
tecken och symptom preoch postoperativt.

Otology & Neurotology

Niesten, McKenna,
Grolman & Lee.
Clinical factors
associated with
prolonged recovery after
superior canal
dehiscence surgery.

Att identifiera kliniska
faktorer som är
förknippade med
långvarig återhämtning
efter kirurgisk reparation
av SCDS.

12 patienter med SCDS. 6 patienter
inkluderades i studien (2 män och 4
kvinnor).

Studiegrupper:
Grupp 1, plugging via
transmastoid (n=6).

Urval:
Patienter med mycket svåra
symptombesvär och som bad om en
operation.
Studiedesign:
Fall-kontrollstudie
(retrospektiv).

Uppföljning postoperativt:
2 månader.

Kirurgiskt ingrepp:
Plugging.

Preoperativt gick grupp 1 och 2 igenom
cVEMP med lägre trösklar.

Studiepopulation:
140 patienter med SCDS. 33 patienter
inkluderades i studien. 32 gick
igenom plugging (10 män och 22
kvinnor).

Kirurgiskt tillvägagångssätt:
MCF eller transmastoid.

Postoperativt via MCF hade det skett en
förbättring av cVEMP-tröskel hos 28 av 31
(90%) patienter.

Studiegrupper:
Grupp 1, kontrollgrupp
(n=107).

Postoperativt via transmastoid hade det skett
en förbättring av cVEMP-tröskel hos
patienten (100%).

2012
Urval:
Patienter som gått igenom en
operation för SCDS.

Otology & Neurotology

Att reparera SCDS med plugging
via MCF eller transmastoid gav en
förbättring av trösklarna för
cVEMP.

Grupp 2, plugging via MCF
(n=31).
Grupp 3, plugging via
transmastoid (n=1).
Uppföljning postoperativt:
Testades om kring ett
medelvärde av 2 år. Från
3mån–10 år.

Phillips, Souter,
Vitkovic & Briggs.
Diagnosis and outcomes
of middle cranial fossa
repair for patients with
superior semicircular
canal dehiscence
syndrome.
2010

Att retrospektivt granska
den kliniska
presentationen,
diagnostiska egenskaper, i
synnerhet cVEMP, och
resultaten av kirurgisk
reparation för SCDS.

Studiedesign: Fall-kontrollstudie
(retrospektiv)

Kirurgiskt ingrepp:
Plugging.

Studiepopulation:
5 patienter mellan 2001–2007
inkluderades i studien (3 män och 2
kvinnor).

Kirurgiskt tillvägagångssätt:
MCF

Urval:
Patienter som gick igenom en
operation mellan 2001–2007 med en
tidigare historia av vestibulära
symptom.

Studiegrupper:
Grupp 1, gick först igenom en
resurfacing men sedan en
plugging via MCF (n=1).

Preoperativt hade patienterna lägre cVEMPtrösklar, ett medelvärde på 65dB nHL.
Trösklarna förhöjdes med 10–30 dB.

SCDS är ett ovanligt syndrom som
är försvagande. cVEMP är ett
värdefullt mätinstrument att
använda vid SCDS och det går lätt
och snabbt att få resultat. Plugging
via MCF är ett säkert och effektivt
ingrepp och tillvägagångssätt som
ger tydliga förhöjda svar av
cVEMP.

Grupp 2, plugging via MCF
(n=4).
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Journal of Clinical
Neuroscience
Saliba, Maniakas,
Benamira, Nehme,
Benoit & MontreuilJacques.
Superior canal
dehiscence syndrome:
clinical manifestations
and radiologic
correlations.

Att beskriva SCDS och
dess vestibulära-cochleära
yttringar, medan analys av
storleken för avsaknaden
av ben utförs,
förändringar av
audiogram och VEMP ses
över efter blockering av
avsaknaden av ben.

Studiedesign:
Kohortstudie (prospektiv).
Studiepopulation:
187 patienter med SCDS. 28 patienter
inkluderades i studien (15 män och 13
kvinnor).
Urval:
Patienter med försvagande symptom i
behov av ett kirurgiskt ingrepp.

2014
European Archives of
Oto-Rhino-Laryngology
Thomeer, Bonnard,
Castetbon, FrancoVidal, Darrouzet &
Darrouzet.
Long-term results of
middle fossa plugging of
superior
semicircular canal
dehiscences: clinically
and instrumentally
demonstrated efficiency
in a retrospective series
of 16 ears.

Att rapportera om
resultaten i 16 nya öron
som blivit behandlade
genom plugging via MCF,
vilket ger insikt om
riskerna och effektiviteten
hos teknik.

Studiedesign:
Fall-kontrollstudie (retrospektiv).
Studiepopulation:
58 patienter med SCDS, 13 patienter
(16 öron) inkluderades i studien (5
män och 8 kvinnor).
Urval:
Patienter som gått igenom kirurgiska
ingreppet plugging via MCF.

Uppföljning postoperativt:
> 4 månader.
Kirurgiskt ingrepp:
Plugging.
Kirurgiskt tillvägagångssätt:
MCF.
Studiegrupper:
Grupp 1, kontrollgrupp
(n=159).
Grupp 2, plugging via MCF
(n=28).
Uppföljning postoperativt:
2 månader.
Kirurgiskt ingrepp:
Plugging.
Kirurgiskt tillvägagångssätt:
MCF.
Studiegrupper:
Grupp 1, plugging via MCF
(n=13).

Preoperativt gick 28 av 28 igenom cVEMP
vilket gav ett tröskel-medelvärde på 61 dB.
Postoperativt fick 4 av 28 patienter inga svar
på cVEMP och exkluderades.
Postoperativt hade det för grupp 2 skett en
förbättring där cVEMP visade på en förhöjd
tröskel hos 23 av 24 (96%) patienter. Det
hade skett en förhöjning av tröskeln på ett
medelvärde av 19 dB.

Patienter med SCDS har vestibulära
symptom och vid reparation med
plugging via MCF återgår VEMPtrösklarna till normala svar, de blir
förhöjda, oberoende av hur stor
avsaknaden av ben är för den
drabbade båggången.

1 av 24 visade på ingen förändring av VEMP.

Preoperativt gick 16 av 16 öron igenom en
cVEMP-mätning.
Postoperativt utfördes inte en cVEMPmätning på 2 av 16 öron.
Postoperativt gick 14 av 16 öron igenom en
cVEMP-mätning och där visade resultatet på,
en förhöjd cVEMP- tröskel som gick från ett
medelvärde på 76,1 dB till 94,4 dB.

Normalisering av trösklarna för
cVEMP observerades hos alla
patienter i den här studien vilket
bekräftar en lyckad blockering av
SCDS. De här resultatet är bra för
framtida jämförelser med
transmastoid.

Uppföljning postoperativt:
1 månad till >6 månader.

2016
European Archives of
Oto-Rhino-Laryngology
Welgampola, Myrie,
Minor & Carey.
Vestibular-evoked
myogenic potential

Att undersöka egenskaper
hos VEMP före och efter
plugging för SCDS.

Studiedesign:
Fall-kontrollstudie.
Studiepopulation:

Kirurgiskt ingrepp:
Plugging.

Preoperativt visar cVEMP på att tröskeln var
lägre hos de med SCDS.

För VEMP var alltid trösklarna
lägre än normalt på örat med SCDS.

Kirurgiskt tillvägagångssätt:

Postoperativt visar cVEMP en förhöjd tröskel
hos 10/12 (83%) patienter.

Att använda toner som stimuli vid
framkallning av cVEMP är en
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thresholds normalize on
plugging superior canal
dehiscence.
2008
Neurology

42 patienter totalt. 20 volontärer (10
män och 10 kvinnor). 10 patienter
med SCDS. 12 patienter inkluderades
i studien.

MCF.
Studiegrupp:
Grupp 1, kontrollgrupp utan
SCDS (n=20).

cVEMP-trösklarna har gått ifrån 83.85+/1,40 dB SPL till 110.42 +/- 1.89 dB SPL med
stimuli via luftledning.

användbar fysiologisk mätning att
ta till pre- och postoperativt vid
bedömning av SCDS. VEMP är en
bra mätning för att bekräfta ett
framgångsrikt kirurgiskt ingrepp, i
det här fallet plugging via MCF, då
trösklarna återgick till normala.

Urval:
Volontärerna skulle inte ha någon
Grupp 2, diagnostiserade med
tidigare historia av yrsel,
SCDS (n=10).
hörselnedsättning samt ljud- eller
tryckframkallade symptom.
Grupp 3, plugging via MFC
10 patienterna skulle vara
(n=12).
diagnostiserade med SCDS.
12 patienter skulle vara
Uppföljning postoperation:
diagnostiserade med SCDS och ha
3 månader.
gått igenom det kirurgiska ingreppet
plugging.
SSCD = Superior semicircular canal dehiscence; SCDS = Superior canal dehiscence syndrome ; ECoG = Elektrokokleografi; VEMP = Vestibular-evoked myogenic potentials; cVEMP =
cervical Vestibular-evoked myogenic potentials ; MCF = Middle cranial fossa; dB = Decibel; dB SPL = Decibel sound pressure level; dB nHL = Decibel normal hearing level.
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