
11PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 13, NR. 1(54), AN 2018

PRACTICA MEDICALÅ
REFERATE GENERALE

Adresă de corespondenţă:   

Dr. Iulia-Mihaela Hobeanu, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon“, Șoseaua Pantelimon 340-342, București
E-mail: iulia.hobeanu@gmail.com

Perspective terapeutice moderne în 
tratamentul surdităţii brusc instalate

Modern therapeutic perspectives in the treatment of suddenly installed deafness 
Dr. Iulia M. HOBEANU3, Prof. Dr. Viorel ZAINEA1,2, Lector Univ. Dr. Farm. Anca Daniela RAICIU4

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“, București
2Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcţională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă“, București

3Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon“, București
4Departamentul de Farmacognozie, Facultatea de Farmacie, Fitochimie, Fitoterapie, 

Universitatea „Titu Maiorescu“, București

REZUMAT
Introducere. Surditatea brusc instalată este urgenţă medicală, care necesită investigaţii clinice și 

paraclinice imediate, precum și un tratament adecvat și rapid instituit. Conform datelor din literatura de 
specialitate, surditatea brusc instalată reprezintă o problemă de sănătate a cărei incidenţă este în creştere, pe 
fondul expunerii la zgomotul din mediul urban, dar mai ales prin creşterea incidenţei bolilor cardiovasculare, 
metabolice, imune şi neurologice. În literatura de specialitate sunt citate multiple cauze ale afecţiunii, dar 
studiile arată că etiopatogenia este determinată doar în 10-15% dintre cazuri. Diagnosticul de surditate 
brusc instalată idiopatică este unul de excludere, care nu poate fi stabilit decât după eliminarea pe rând a 
factorilor cauzali posibili. Principalele teorii etiopatogenice includ cauza vasculară și expunerea la zgomotul 
înconjurător.

Material și metodă. Un număr semnificativ de studii de specialitate susţin ideea că orice injurie de natu-
ră vasculară sau expunerea la zgomot determină un răspuns inflamator local. În consecinţă, scopul strategi-
ilor clinice actuale este de a reduce disfuncţia auditivă prin prevenirea sau ameliorarea răspunsului inflama-
tor cohlear. Inflamaţia este un răspuns fiziologic normal cu scopul de a restabili funcţionalitatea și 
homeostazia locală după o injurie tisulară. Supresia reacţiei inflamatorii poate avea consecinţe negative asu-
pra procesului de vindecare. Astfel, o abordare adecvată pentru a preveni sau ameliora hipoacuzia declanșată 
de cauză vasculară sau traumă sonoră ar trebui să îmbunătăţească faza de rezoluţie a procesului inflamator 
declanșat și nu să inhibe acest fenomen.

Rezultate și discuţii. Etapa de rezoluţie a inflamaţiei nu este un proces pasiv, ci, mai degrabă, unul activ. 
În cadrul răspunsului inflamator, se eliberează o serie de mediatori cu roluri-cheie, incluzând derivaţi de acizi 
grași esenţiali (lipoxine, rezolvine, protectine și marexine), proteine și peptide (anexina A1, galactine), deri-
vaţi purinici (adenozina), mediatori chimici (NO, H2S și CO), neuromodulatori (acetilcolina și netrina 1). În 
acest articol, autorii doresc să sublinieze recentele descoperiri privind faza de rezoluţie a procesului inflamator 
și să sublinieze eventualele strategii terapeutice pentru a reduce dauna cohleară.

Cuvinte cheie: surditate brusc instalată, faza de rezoluţie a inflamaţiei, mediatori lipidici, acizi 
grași esenţiali, adenozina, anexina A1, daună cohleară

ABSTRACT
Introduction. Sudden hearing loss constitutes a medical emergency requiring immediate clinical and 

laboratory tests, as well as an adequate and quickly established treatment. According to literature data, 
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INTRODUCERE

Surditatea brusc instalată este o urgenţă me-
dicală, care necesită investigaţii clinice și para-
clinice imediate, precum și un tratament adec-
vat și rapid instituit. Conform datelor din lite-
ratura de specialitate, surditatea brusc instalată 
reprezintă o problemă de sănătate a cărei inci-
denţă este în creștere, pe fondul expunerii la 
zgomotul din mediul urban, dar mai ales prin 
creșterea incidenţei bolilor cardiovasculare, me-
tabolice, imune și neurologice. În literatura de 
specialitate, sunt citate multiple cauze ale afec-
ţiunii, dar studiile arată că etiopatogenia este 
determinată doar în 10-15% dintre cazuri. Dia-
gnosticul de surditate brusc instalată idiopatică 
este unul de excludere, care nu poate fi stabilit 
decât după eliminarea pe rând a factorilor cau-
zali posibili. Principalele teorii etiopatogenice 
includ cauza vasculară și expunerea la zgomotul 
înconjurător.

Un număr semnificativ de studii de speciali-
tate susţin ideea că orice injurie de natură vas-
culară sau expunerea la zgomot determină un 
răspuns inflamator local.

Procesul inflamator declanșat în orice ţesut, 
organ sau sistem se comportă ca o reacţie pro-
tectoare pentru organism faţă de agenţi exogeni. 
Mai mult decât atât, inflamaţia contribuie la cre-
area unei memorii imunologice durabile (21,25). 
Astfel, în prezent, toate strategiile clinice își pro-

pun să faciliteze rezoluţia rapidă și sigură a proce-
sului inflamator, în loc să prevină producerea lui.

Într-o primă etapă, se declanșează o reacţie 
inflamatorie acută, un răspuns fiziologic de 
scurtă durată, cu scopul de a iniţia procesul de 
reparare tisulară și vindecare locală. Dacă, în 
timp util, procesul inflamator nu se remite, se 
progresează către o cronicizare a inflamaţiei, 
care poate dura luni de zile sau chiar ani (Fig. 1). 
Inflamaţia cronică este direct corelată cu pato-
geneza unor multiple afecţiuni ca: aterosclero-
za, diabetul zaharat tip 2, artrita reumatoidă, 
boala Alzheimer (36,37,59) sau poate fi factor 
favorizant pentru carcinogeneză (33). 

Astfel, etapa de rezoluţie a inflamaţiei este 
un punct cheie pentru descoperirea unor inova-
toare resurse terapeutice. Rezoluţia în timp util 
a inflamaţiei cohleare poate fi considerată o im-
portantă resursă terapeutică pentru prevenirea 
disfuncţiei auditive.

Până de curând, inflamaţia cronică era rezul-
tatul unor semnale inflamatorii exagerate în 
timpul fazei acute, faza de rezoluţie fiind consi-
derat un proces pasiv mediat de către metaboli-
ţii inflamatori. Asftel, toţi produșii inflamatorii 
se metabolizau și, local, treptat, se revenea la 
parametrii normali iniţiali (52). 

Studiile din ultimele două decenii au contu-
rat o teorie nouă bazată pe ipoteza că etapa de 
rezoluţie a inflamaţiei derivă din activarea unor 
programe specifice genetice, celulare și molecu-

sudden hearing loss is a major health problem because of the urban noise exposure, but especially by 
increasing the number of cardiovascular diseases, metabolic diseases, immune diseases and neurological 
diseases. In the literature are cited multiple causes of disease, but studies show that the pathogenesis is 
determined only in 10-15% of cases. The diagnosis of sudden hearing loss is one of exclusion, that can't be 
set until after the elimination of the causal factors possible. The main theories aetio-pathogenic include 
vascular cause and noise exposure. 

Matherial and method. A significant number of studies support the idea that inflammatory responses 
are intimately associated with vascular trauma and noise exposure. Inflammation, however, is a normal 
adaptive response aimed at restoring tissue functionality and homeostasis after infection, tissue injury and 
even stress under sterile conditions, and suppressing it could have unintended negative consequences. 
Therefore, an appropriate approach to prevent or ameliorate hearing loss should involve improving the 
resolution of the inflammatory process in the cochlea rather than inhibiting this phenomenon. 

Results and conclusions. The resolution of inflammation is not a passive response but rather an active, 
highly controlled and coordinated process. Inflammation by itself produces specialized pro-resolving 
mediators with critical functions, including essential fatty acid derivatives (lipoxins, resolvins, protectins 
and maresins), proteins and peptides such as annexin A1 and galectins, purines (adenosine), gaseous 
mediators (NO, H2S and CO), as well as neuromodulators like acetylcholine and netrin-1. In this review 
article, the authors describe recent advances in the understanding of the resolution phase of inflammation 
and highlight therapeutic strategies that might be useful in preventing inflammation-induced cochlear 
damage. 
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lare (43,44). Este unanim acceptat că etapa de 
rezoluţie a inflamaţiei acute este un proces activ 
ce cuprinde:

• Comutarea de la producţia de mediatori 
inflamatori la mediatori pro-rezoluţie;

• Încheierea căilor de semnalizare celulară 
inflamatorii;

• Iniţierea apoptozei celulelor inflamatorii;
• Stimularea fagocitozei celulelor apoptoti-

ce de către macrofage;
• Restabilirea parţială sau totală a condiţii-

lor homeostatice locale (2).
Apogeul fazei acute inflamatorii corespunde 

cu începerea fazei de rezoluţie a inflamaţiei 
(51). Prezenţa concomitentă a mediatorilor in-
flamatorii și a mediatorilor din etapa de rezolu-
ţie are ca scop îndepărtarea și moartea celulară 
programată, prevenind declanșarea unei reacţii 
imune sau inflamatorii cronice (20,23,27,42).

Strategiile terapeutice actuale recomandă 
tratamentul antiinflamator pentru a trata bolile 
cu componentă inflamatorie, însă în ziua de azi 
această perspectivă este considerată limitată. 
Rolul tratamentului antiinflamator este conside-
rat insuficient din cauza apariţiei următoarelor 
fenomene (59): 

1.  Fenomenul de redundanţă: în cursul pro-
cesului inflamator sunt implicate multe 
molecule inflamatorii cu aceeași funcţie, 
iar tratamentul antiinflamator poate fi 
considerat incomplet pentru a obţine be-
neficii terapeutice maxime;

2.  Crearea unor căi compensatorii: terapia 
antiinflamatoare poate fi factor declanșa-
tor pentru căi alternative cu rol de a am-
plifica inflamaţia;

3.  Se pune în discuţie reala necesitate a te-
rapiei antiinflamatorii: inflamaţia este o 
reacţie naturală de apărare a organismu-
lui. În ziua de azi, cercetătorii nu mai ac-
ceptă acest principiu de inhibare a unei 

reacţii normale, putând fi afectat proce-
sul de vindecare tisulară.

Astfel, toate strategiile terapeutice actuale 
sunt concentrate pe etapa de rezoluţie a infla-
maţiei, tratamentul antiinflamator trecând pe 
plan secund (16).

Mediatorii fazei de rezoluţie a inflamaţiei

În ultimii ani, interesul pentru faza de rezolu-
ţie a inflamaţiei a contribuit la descoperirea me-
diatorilor specifici, dintre care amintim: derivaţi 
de acizi grași esenţiali (lipoxine, rezolvine, pro-
tectine și marexine) (54), proteine și peptide 
(anexina A1, galactine) (43), derivaţi purinici 
(adenozina) (9,24,28), mediatori gazoși (NO, 
H2S și CO) (64), neuromodulatori (acetilcolina și 
netrina 1) (39,41). Acești mediatori nu au rol nu-
mai în răspunsul inflamator, având importante 
funcţii în reglarea imunităţii, ameliorarea dure-
rii, modelarea tisulară (55). Cei mai importanţi 
mediatori ai fazei de rezoluţie descriși în litera-
tură sunt:

– Lipoxinele – sunt eicosanoide, derivate in 
vivo din acidul arahidonic (51). Au rol în inhibiţia 
agregării și activării neutrofilelor și eozinofilelor, 
în timp ce stimulează migrarea monocitelor la 
locul lezional. Mai mult, aceste lipoxine stimu-
lează apoptoza celulară de către macrofage 
(49). În procesul inflamator cronic, există o defi-
cienţă a biosintezei de lipoxine, care conduce la 
imposibilitatea rezolvării inflamaţiei.

– Rezolvinele (produși ai fazei de rezoluţie) – 
sunt derivaţi ai acizilor grași esenţiali Omega 3 și 
au multiple proprietăţi antiinflamatorii. Dacă bi-
osinteza se realizează din acidul docosahexae-
noic (DHA) se numesc rezolvine seria D, în timp 
ce derivaţii din acidul eicosapentaenoic (EPA) – 
rezolvine seria E. Aceste substanţe au un rol 
cheie în rezoluţia inflamaţiei, prin normalizarea 
migrării neutrofilelor și macrofagelor la locul in-
juriei tisulare, prin reducerea cantităţii de medi-

FIGURA 1. Etapele inflamaţiei
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atori ai inflamaţiei (55), prin favorizarea fagoci-
tozei neutrofilelor apoptotice (31), prin redu-
cerea activării și agregării plachetare (14).

– Protectinele – derivă din acidul docosahe-
xaenoic. Controlează intensitatea și durata infla-
maţiei pe modele de animale (52), au rol anti-
bacterian și antiviral (7) și pot crește durata de 
supravieţuire la animale (53).

Au fost descriși doi membri (10): protectina 
D1 sau neuroprotectina, identificată în ţesutul 
neuronal (în celule microgliale umane), și pro-
tectina D2.

– Marezinele – sunt mediatori lipidici deri-
vaţi ai acidului docosahexaenoic sub acţiunea 
macrofagelor. Au rol în stimularea fagocitozei 
polimorfonuclearelor de către macrofage (56), 
creșterea numărului de limfocite T, scăderea 
producţiei de interleukină 5 și interleukină 13 
(32), inhibarea producţiei de leucotriene B4 
(56), prin toate aceste acţiuni contribuind la re-
zoluţia procesului inflamator. În literatură, sunt 
citaţi derivaţi sulfidici ai marezinelor, protecti-
nelor și rezolvinelor seria D (11,13), derivaţi din 
acidul docosahexaenoic sub acţiunea fagocite-
lor, cu rol eficient în stimularea fazei de rezoluţie 
a inflamaţiei și în regenerarea tisulară (17).

– Anexina A1 – este o proteină cu efect pu-
ternic antiinflamator și cu rol important în faza 
de rezoluţie a inflamaţiei. Sinteza și eliberarea 
anexinei A1 sunt mediate de prezenţa glucocor-
ticoizilor (58). Este considerată un mediator ho-
meostatic principal în procesul inflamator. Are 
următoarele acţiuni: scade citokinele inflamato-
rii, scade aderarea leucocitelor la endoteliul vas-
cular, inhibă diapedeza, inhibă migrarea leucoci-
tară, induce apotoza și fagocitoza leucocitelor 
prin activarea macrofagelor. Într-un model ex-
perimental (porc de Guineea), asocierea dintre 
anexina A1 și picăturile uleioase pe bază de acizi 
grași esenţiali instilate la nivelul celulelor Hen-
sen a demonstrat efectul citoprotector și antiin-
flamator la nivel cohlear (29).

– Adenozina – este un metabolit ubicuitar al 
adenozintrifosfatului (ATP), eliberat din celule, 
în cursul apoptozei sau al necrozei celulare (24). 
Este un important factor de reparaţie tisulară. 
Producţia de adenozină și concentraţiile extra-
celulare sunt mărite în inflamaţie (1). Adenozina 
are efect citoprotector la nivel cohlear, în caz de 
supraexpunere la zgomot. În modelul experi-
mental pe animale, eliberarea adenozinei este 
indusă de aspirină (8). La mamifere, receptorii 
adenozinici sunt exprimaţi la nivelul celulelor ci-
liate interne, celule Deiters, neuronii ganglionu-
lui spiral, celulele ciliate externe (62).

– Oxidul nitric (NO), acidul sulfhidric (H2S) și 
monoxidul de carbon sunt substanţe gazoase, 
care acţionează ca molecule de semnalizare in-
tercelulară (64). 

• Oxidul nitric în concentraţii mici are efect 
citoprotector, în timp ce la concentraţii 
mari este un factor declanșator de moar-
te celulară (5);

• Acidul sulfhidric are efecte inhibitorii asu-
pra funcţiilor leucocitare, efecte de anihi-
lare ale radicalilor liberi rezultaţi în urma 
stresului oxidativ celular. În plus, anexina 
A1 mediază acţiunile antiinflamatorii ale 
hidrogenului sulfurat (4), având ca rezul-
tat restaurarea funcţiei tisulare și prezer-
varea funcţiei mitocondriale (38);

• Monoxidul de carbon are efecte antiapo-
ptotice, antiinflamatorii și antiproliferati-
ve (40). Administrat inhalator, monoxidul 
de carbon crește producţia de rezolvine 
D, marezine și scade concentraţia de leu-
cotriene B4 (6).

– Aspirina este un inhibitor potent al ciclooxi-
genazei și lipooxigenazei, interferând cu sinteza 
de mediatori inflamatorii. Spre deosebire de 
alte substanţe farmacologice antiinflamatorii, 
aspirina este de primă intenţie, deoarece la con-
centraţii mici de 75-100 mg promovează meca-
nismele de rezoluţie a inflamaţiei (51). Asocie-
rea dintre aspirină și acizi grași esenţiali ar putea 
avea beneficiu terapeutic în boli inflamatorii, 
incluzând și inflamaţia cohleară. Aspirina ar pu-
tea încetini progresia hipoacuziei la persoanele 
vârstnice (35).

Etapa de rezoluţie a inflamaţiei la nivel cohlear

Foarte mult timp, cohleea a fost considerată 
un organ „privilegiat“ din punct de vedere imu-
nologic, datorită prezenţei barierei strânse he-
mato-labirintice. Un număr recent de studii de 
biologie celulară au demonstrat prezenţa ma-
crofagelor la nivelul peretelui lateral cohlear, în 
ligamentul spiral, la nivelul scalei timpanice, la 
nivelul membranei bazilare. Aceste macrofage 
rezidente sunt activate de variaţi factori, cum ar 
fi: expunerea la zgomot, trauma vasculară care 
poate îmbrăca diferite forme etiopatogenice: is-
chemie, trmboză, hemoragie sau embolie. În 
urma activării macrofagelor, se eliberează o se-
rie de citokine inflamatorii care cresc permeabi-
litatea barierei hemato-labirintice, având drept 
rezultat infiltrarea celulelor imune la nivelul sca-
lei vestibulare și a scalei timpanice. Leucocitele 
migrante pot întrerupe lamina reticulară la nive-
lul organului Corti, endolimfa din scala medie 
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putându-se amesteca cu perilimfa din scala tim-
panică. Astfel, prin eliminarea diferenţele de 
potenţial electric dintre cele două scale, amplifi-
carea cohleară este abolită și este indusă apop-
toza celulelor ciliate externe (30). Leucocitele și 
macrofagele nu vor fi găsite niciodată în scala 
media, decât în cazurile extreme de distrugere 
cohleară ireversibilă. 

Pe model experimental (la nivelul urechii in-
terne la porcul de Guineea) s-a identificat pre-
zenţa anexinei A1 la nivel celular în scala media, 
la nivelul celulelor Hensen din organul Corti 
(30). Mai mult decât atât, receptorii anexinei A1 
au fot identificaţi la nivel celular în scala medie, 
scala vestibulară, scala timpanică, fiind repre-
zentaţi din abundenţă la nivelul celulelor ciliate 
interne, celule ciliate externe, celule Deiters, ce-
lule Pillar. Eliberarea anexinei A1 se realizează 
sub un mecanism mediat de hormonii glucorti-
coizi. Astfel, anexina A1 se va lega de receptorii 
aferenţi și va inhiba migrarea leucocitară în sca-
la media, va facilita transformarea celulelor ba-
zale din organul Corti în macrofage non-profesi-
onale, responsabile de curăţarea celulelor ciliate 
apototice (30).

 Prin urmare, inflamaţia intracohleară trebu-
ie combătută prin inhibarea activării și migrării 
leucocitare, prin promovarea fagocitozei celule-
lor apoptotice la nivelul organului Corti de către 
fagocite non-profesionale. 

Absenţa fagocitelor profesionale la nivelul 
scalei media și în organul Corti în timpul unui 
proces inflamator sprijină ideea că celule bazale 
vor funcţiona ca fagocite non-profesionale, res-
ponsabile de curăţarea celulelor ciliate apopto-
tice (19).

Trauma sonoră induce un răspuns inflamator 
la nivelul urechii interne (19) și, mai mult, expu-
nerea prelungită la zgomot poate induce hipoa-
cuzie neurosenzorială, prin prezenţa unui pro-
ces inflamator cronic la nivel cohlear (60). 

Câteva studii clinice au demonstrat reacţia 
inflamatorie la nivel cohlear, după expunerea la 
zgomot, lucru explicat prin creșterea mediatori-
lor inflamatorii și creșterea permeabilităţii vas-
culare, urmată de diapedeza leucocitară. În câ-
teva ore după expunerea la zgomot, leucocitele 
de la nivelul peretelui lateral cohlear și ligamen-
tului spiral infiltrează membrana Reissner din 
scala vestibulară și membrana bazilară din scala 
timpanică. Important de subliniat este faptul că 
nici o celulă fagocitară nu este găsită în scala 
media (15). Studii recente au raportat că un nu-
măr variabil de celule ciliate externe sunt distru-
se imediat după expunere la trauma sonoră, în 

timp ce celule ciliate interne sunt în număr mai 
mic afectate, distrucţia lor realizându-se pe par-
cursul a câtorva zile până la luni de zile după ex-
punerea la zgomot. Câteodată, trauma sonoră 
distruge celule de susţinere înaintea celulelor 
ciliate, urmând ca acestea din urmă să fie afec-
tate pe parcursul a câtorva luni de la incident 
(3).

Modele experimentale pe animale au desco-
perit că după expunerea la zgomot se produce o 
degenerare sinaptică axonală denumită sinap-
topatie cohleară, care ar putea constitui prima 
etapă în cascada degenerativă auditivă (34). 
Confirmarea prezenţei sinaptopatiei în rândul 
subiecţilor umani și potenţiala asociere cu me-
canisme inflamaţiei este în prezent în curs de 
cercetare (26).

În rândul pacienţilor cu comorbidităţi cardio-
vasculare, ateromatoza vasculară afectează stria 
vascularis și, indirect, poate produce reacţie in-
flamatoare.

Strategii terapeutice actuale şi potenţiale

Glucocorticoizii au efect protector asupra ce-
lulelor senzoriale auditive prin activarea căilor 
celulare de inhibare a sintezei citokinelor infla-
matorii (22). Injecţiile transtimpanale cu dexa-
metazonă au efect citoprotector direct, însă so-
luţia este eliminată rapid prin trompa lui 
Eustachio. S-a sugerat că o eficacitate clinică 
poate fi obţinută prin menţinerea unor nivele 
terapeutice de corticosteroid local pe o perioa-
dă mai lungă de timp (18). Astfel, un studiu re-
cent experimental a raportat folosirea unui hi-
drogel pe bază de dexametazonă, menţinând 
niveluri terapeutice convenabile de corticoste-
roid local pe o perioadă de săptămâni, chiar luni 
de zile (45). Dexametazona stimulează sinteza și 
eliberarea mediatorului anexina A1, implicat în 
faza de rezoluţie a inflamaţiei. 

Stresul oxidativ este caracterizat de niveluri 
intracelulare de specii reactive de oxigen, care 
împiedică metabolismul celular fiziologic și a 
fost asociat cu multiple patologii de ureche in-
ternă. 

Utlizarea agenţilor antioxidanţi pentru a di-
minua nivelurile de specii reactive de oxigen re-
prezintă o strategie clinică care ar putea fi luată 
în discuţie pentru a preveni disfuncţia auditivă.

Aspirina este un medicament unic, care, spre 
deosebire de alţi agenţi farmacologici antiinfla-
matori, posedă proprietăţi antioxidante și favo-
rizează rezoluţia inflamaţiei.

Rolul citoprotector cohlear al adenozinei a 
fost studiat pe parcursul a mai multor studii. De 
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exemplu, administrarea unui derivat adenozinic 
(adenosine amine congeners – ADAC) are efect 
citoprotector în surditatea brusc instalată de-
clanșată de zgomot (63).

CONCLUZII ŞI DISCUŢII

Substanţele farmacologice care pot crește 
cantitatea endogenă a adenozinei sau pot activa 
direct receptorii adenozinici pot avea un rol im-
portant în protecţia urechii interne atât faţă de 
expunerea la zgomot, cât și faţă de fenomenele 
microvasculare.

Mediatorii fazei de rezoluţie a inflamaţiei pot 
constitui un punct de plecare pentru descoperi-
rea unor noi remedii terapeutice în surditatea 
brusc instalată.

După decenii de multiple studii clinice și ex-
perimentale, nu s-a ajuns către un protocol te-
rapeutic, unanim acceptat, pentru tratamentul 
surdităţii brusc instalate.

În momentul actual, îmbunătăţirea fazei de 
rezoluţie a procesului inflamator cohlear este o 
modalitate de a proteja celula senzorială auditi-
vă, de a accelera procesul de vindecare și repa-

rare locală, toate aceste contribuind la preveni-
rea și ameliorarea disfuncţiei auditive. 

Inflamaţia reprezintă reacţia organismului 
gazdă de a face faţă agresiunilor externe. Infla-
maţia excesivă conduce la dezvoltarea unor 
multiple disfuncţii de organ, dintre care putem 
menţiona și hipoacuzia neurosenzorială.

Din păcate, numărul de studii clinice referi-
toare la tratamentul surdităţii brusc instalate 
este insuficient.

Terapia surdităţii brusc instalate a fost, este 
și va fi una din cele mai controversate teme de 
dezbatere din literatura de specialitate a ultimi-
lor ani.

Tratamentul surdităţii brusc instalate este 
multimodal și ar trebui, pe lângă terapiile bine 
cunoscute în ziua de azi, să considere adăugarea 
agenţilor antioxidanţi (acizi grași esenţiali din 
gama Omega-3, Omega-6) (46,47).

 Întelegerea deplină a funcţiilor mediatorilor 
și receptorilor chimici implicaţi în etapa de rezo-
luţie a inflamaţie poate conduce la descoperirea 
unor strategii terapeutice inovatoare pentru hi-
poacuzia neurosenzorială.
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